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Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19s behandling 12.06.2019:
Forslag:
På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag:
«Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker anbefaler ikke oppstart av planarbeidet
nå med følgende begrunnelse:
- Det pågår flere større planarbeid sentralt i kommunen, som bør sluttføres og
prioriteres for utbygging før evt utbygging i andre områder».
Votering: (10 representatner til stede)
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt
med 6 mot 4 stemmer. (6= 5 H, FrP. 4 = 2 AP, V og MDG)
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19s vedtak 12.06.2019:
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i
saksfremlegget og anbefaler oppstart av planarbeid for Nordre Elle på følgende vilkår:
1. Planområdet er i kommuneplanen omfattet av hensynssone H430_10 Nordre
Elle, som stiller følgende vilkår om at følgende må være etablert før området kan
utvikles:





Omlegging av fv. 152 gjennom Trolldalen med ny kryssløsning og tilfredsstillende
gang- og sykkelvei
Nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien med tilhørende gang- og sykkelvei
Ny adkomst til boligområde på Nordre Elle fra Vestbyveien (nordre del av Søndre
tverrvei)
Gang- og sykkelvei fra Nordre Elle fram til Sogsti skole, og videre fram til
avkjøring nordre tverrvei.

2. I forbindelse med kommunestyrets tidligere behandling av planinitiativ for
ridetomta – Nordre Elle Øst, (7.9.2015, saksnr. 153/15) ble det gitt ytterligere
vilkår for planarbeid i området:
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Det stilles minimum tilsvarende rekkefølgekrav og føringer for Nordre Elle øst
som gitt for Nordre Elle (vest) i gjeldende kommuneplan (ref. kpl § 24, H430_10).
Det vil si at fremtidig boligområde på Nordre Elle øst og vest ikke kan utvikles før
følgende er etablert:
o Omlegging av fv. 152 gjennom Trolldalen med ny kryssløsning og
tilfredsstillende gang- og sykkelvei (pågår)
o Nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien med tilhørende gang- og
sykkelvei
o Ny adkomst til boligområde på Nordre Elle fra Vestbyveien (nordre del av
Søndre tverrvei)
o Gang- og sykkelvei fra Nordre Elle fram til Sogsti skole, inkl. av og
påstigningssone sør for skolen, og gs videre fram til avkjøring nordre
tverrvei
o Tilstrekkelig skolekapasitet
Arealer til barnehage koordineres mellom Kolstad, Klommestein skog og Nordre
Elle øst og vest
Følgende forhold må utredes særskilt
o Type bebyggelse i forhold til boligbehov, skolekapasitet og byggetakt,
samt behov for areal til idrettsformål/ rekreasjon
o Bekkemiljø – grunnforhold, vannføring, massetransport i bekken og
biologisk mangfold
o Avrenning/ overvannshåndtering og stabilitet

3. Nordre Elle øst (Ridesentertomta) er i kommuneplanen avsatt til idrettsformål.
Området er dermed ikke i tråd med overordnet plan og må derfor
konsekvensutredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I,
punkt 25. Forhold som gjelder faresone - kvikkleire skal vies særskilt
oppmerksomhet.
4. Planområdet deler vilkår og rekkefølgekrav med områderegulering for Kolstad,
Klommestein skog og Odalen samt reguleringsplan for Vestbyveien.
Områdeplanen sluttbehandles i løpet av høsten 2019. Disse rekkefølgekravene
omhandler bl.a. etablering av Nordre tverrvei, og det er en forutsetning at
innfrielse av vilkår og rekkefølgekrav avklares i det videre planarbeidet og i ev.
utbyggingsavtale.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 26.juni 2019

Aksel Rønningen
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Tidligere behandlinger

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i
saksfremlegget og anbefaler oppstart av planarbeid for Nordre Elle på følgende vilkår:
1. Planområdet er i kommuneplanen omfattet av hensynssone H430_10 Nordre
Elle, som stiller følgende vilkår om at følgende må være etablert før området kan
utvikles:





Omlegging av fv. 152 gjennom Trolldalen med ny kryssløsning og tilfredsstillende
gang- og sykkelvei
Nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien med tilhørende gang- og sykkelvei
Ny adkomst til boligområde på Nordre Elle fra Vestbyveien (nordre del av Søndre
tverrvei)
Gang- og sykkelvei fra Nordre Elle fram til Sogsti skole, og videre fram til
avkjøring nordre tverrvei.

2. I forbindelse med kommunestyrets tidligere behandling av planinitiativ for
ridetomta – Nordre Elle Øst, (7.9.2015, saksnr. 153/15) ble det gitt ytterligere
vilkår for planarbeid i området:





Det stilles minimum tilsvarende rekkefølgekrav og føringer for Nordre Elle øst
som gitt for Nordre Elle (vest) i gjeldende kommuneplan (ref. kpl § 24, H430_10).
Det vil si at fremtidig boligområde på Nordre Elle øst og vest ikke kan utvikles før
følgende er etablert:
o Omlegging av fv. 152 gjennom Trolldalen med ny kryssløsning og
tilfredsstillende gang- og sykkelvei (pågår)
o Nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien med tilhørende gang- og
sykkelvei
o Ny adkomst til boligområde på Nordre Elle fra Vestbyveien (nordre del av
Søndre tverrvei)
o Gang- og sykkelvei fra Nordre Elle fram til Sogsti skole, inkl. av og
påstigningssone sør for skolen, og gs videre fram til avkjøring nordre
tverrvei
o Tilstrekkelig skolekapasitet
Arealer til barnehage koordineres mellom Kolstad, Klommestein skog og Nordre
Elle øst og vest
Følgende forhold må utredes særskilt
o Type bebyggelse i forhold til boligbehov, skolekapasitet og byggetakt,
samt behov for areal til idrettsformål/ rekreasjon
o Bekkemiljø – grunnforhold, vannføring, massetransport i bekken og
biologisk mangfold
o Avrenning/ overvannshåndtering og stabilitet

3. Nordre Elle øst (Ridesentertomta) er i kommuneplanen avsatt til idrettsformål.
Området er dermed ikke i tråd med overordnet plan og må derfor
konsekvensutredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I,
punkt 25. Forhold som gjelder faresone - kvikkleire skal vies særskilt
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oppmerksomhet.
4. Planområdet deler vilkår og rekkefølgekrav med områderegulering for Kolstad,
Klommestein skog og Odalen samt reguleringsplan for Vestbyveien.
Områdeplanen sluttbehandles i løpet av høsten 2019. Disse rekkefølgekravene
omhandler bl.a. etablering av Nordre tverrvei, og det er en forutsetning at
innfrielse av vilkår og rekkefølgekrav avklares i det videre planarbeidet og i ev.
utbyggingsavtale.
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kommunen har mottatt anmodning om oppstart av detaljregulering for Drøbak Hageby /
Nordre Elle, med hensikt å etablere ca. 300 boliger i rekke med adkomstvei som
omfatter starten på ny Søndre tverrvei. Planen legger opp til ønskede boligtyper i
kommunen, og deler kommuneplanens rekkefølgekrav med Områdeplan for Kolstad,
Klommestein skog og Odalen samt reguleringsplan for Vestbyveien. Rekkefølgekravene
omfatter bl.a. Nordre tverrvei. Planen må konsekvensutredes spesielt i forhold til risiko
for ras/skred.
Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeid.
Bakgrunn for saken:
Kommunen mottok 10.10.2018 anmodning om oppstart av detaljregulering for Drøbak
Hageby/ Nordre Elle. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny, blandet
boligbebyggelse på tomta til Drøbak ridesenter og Nordre Elle, samt å etablere starten
på en ny forbindelsesvei fra Vestbyveien mot Skiphelle (Søndre tverrvei) som vil
fungere som adkomstvei til nye boliger.
Foreslått avgrensing av planområdet er som vist under, og omfatter 91 dekar. Området
er i dag ubebygd i vest. All eksisterende bebyggelse på Drøbak ridesenter forutsettes
revet.

Planinitiativet innebærer ca 300 boliger med parkering under terreng der
grunnforholdene åpner for dette (ridesentertomta), samt på gatetun og i carporter
integrert i småhusbebyggelsen (Nordre Elle). Utbyggingsformen er tenkt som boliger i
rekke, i størrelse 100-160m2 BRA, inntil 3 etg. over terreng, organisert rundt varierte
gaterom og tundannelser. Det planlegges med varierte boligstørrelser, etasjehøyder,
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materialbruk, hagestørrelser og takterrasser. Se skisse fra oppstartsanmodningen
under.
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Oppstartsanmodningen angir at plangrepet «søker å skape et bomiljø med særegne
kvaliteter» og at det «siktes mot å utvikle større, sammenhengende rekreasjonsarealer
nær boligene for å sikre gode bokvaliteter og ledige overganger mot omkringliggende
boområder».
Det legges opp til trinnvis utbygging. I følge oppstartsanmodningen vil dimensjone-ring
og endelig plassering av Nordre tverrvei vurderes i samarbeid med trafik-konsulent.
Behov for barnehage i området og andre servicetilbud vil bli vurdert særskilt og ev.
innarbeidet i planen. Arealkrav for lekeplass gitt i kommuneplanens §7 vil legges til
grunn. Tilsvarende vil kommuneplanens krav til uteareal og parkering legges til grunn
for reguleringen.
Detaljreguleringen vil ikke berøre avstandsbestemmelsen for Odalen i kommuneplanen. Sidebekk til Odalen renner gjennom foreslått planområde. Denne vil vurderes
nærmere i planprosessen. Overvann vil håndteres lokalt, og ny bebyggelse vil
tilrettelegges for tosidig vannforsyning.
Det vil bli utarbeidet ROS-analyse for alle viktige risiko og sårbarhetselementer.
Grunnforholdene i området er allerede undersøkt. Geoteknisk notat følger vedlagt.
Notatet sier at det «[...] ikke er noe som indikerer at området ligger med lav stabilitet
mot bekkefaret i syd eller at lokale ras i den bratte bekkeskråningen vil kunne føre til
områdeutrasing. Den planlagte bebyggelse vil trolig fundamenteres på peler til fjell eller
ved løsninger som ikke fører til tilleggslaster. Flomsituasjon i bekkefaret vil heller ikke
ha betydning for den planlagte bebyggelse.»
I NVEs rapport Regional kvikkleirekartlegging (1-2018) klassifiseres imidlertid området
sør for Elle øst (Odalsbekken sør) med «faregradsklasse 3 – høy» og
«konsekvensklasse 2 – Alvorlig». Se fig.1.
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Figur 1: Utdrag fra NVEs rapport nr1/2018 Regional kvikkleirekartlegging

Området øst for utbyggingsområdet (Odalsbekken nord) klassifiseres med
«faregradsklasse 2 – middels» og «konsekvensklasse 2 – alvorlig». Se fig.2.

Figur 2: Utdrag fra NVEs rapport nr1/2018 Regional kvikkleirekartlegging

Forslagsstiller har vurdert KU-forskriften foreløpig og mener «planen ikke faller inn
under oppfangskriteriene i forskriften når arealbruken (utbyggingsformål)
prinsippavklares på kommuneplannivå. Detaljregulering til boligformål utløser ikke
særskilt utredningsbehov etter forskriften».
Forslagsstiller vil gjennomføre oppstartsmøte med kommunen, og vurdere ev. behov for
særmøter med andre fagmyndigheter, hjemmelshavere, naboer, velforeninger eller
andre interessegrupper i samråd med kommunen.
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Planstatus
Området er uregulert, og angitt som henholdsvis framtidig byggeområde for bolig
(Nordre Elle) og eksisterende friområde-idrett (Drøbak ridesenter) i Kommuneplan for
Frogn 2013-2025. Området omfattes av hensynssone felles planlegging, jf.
Kommuneplanbestemmelse §26-6.
Følgende rekkefølgekrav er relevante for prosjektet nå;




Ny Nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien med tilhørende gang- og sykkelvei
Ny adkomst fra Vestbyveien - Nordre del av Søndre tverrvei
Gang- og sykkelvei fra Nordre Elle fram til Sogsti skole, og videre fram til
avkjøring Nordre tverrvei

Tidligere planinitiativ for regulering av ridesentertomta
Kommunestyret vedtok 7.9.2015 å anbefale igangsetting av detaljregulering av
ridesentertomta, blant annet på vilkår om at det utarbeides felles plan for
ridesentertomta og Nordre Elle, som avgrenset i hensynssone H810_9 i
kommuneplanens arealdel.
Det ble samtidig vedtatt en rekke føringer for planarbeidet, samt at planprogram skal
utarbeides i henhold til pbl § 4-1 og KU-forskriften § 5:
 Det stilles minimum tilsvarende rekkefølgekrav og føringer for Nordre Elle øst som
gitt for Nordre Elle (vest) i gjeldende kommuneplan (ref. kpl § 24, H430_10). Det vil
si at fremtidig boligområde på Nordre Elle øst og vest ikke kan utvikles før følgende
er etablert:
o Omlegging av fv 152 gjennom Trolldalen med ny kryssløsning og
tilfredsstillende gang- og sykkelvei (pågår)
o Nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien md tilhørende gang- og sykkelvei
o Ny adkomst til boligområde på Nordre Elle fra Vestbyveien (nordre del av
Søndre tverrvei)
o Gang- og sykkelvei fra Nordre Elle fram til Sogsti skole, inkl. av og
påstigningssone sør for skolen, og gs videre fram til avkjøring nordre tverrvei
o Tilstrekkelig skolekapasitet
 Arealer til barnehage koordineres mellom Kolstad, Klommestein skog og Nordre Elle
øst og vest
 Følgende forhold må utredes særskilt
o Type bebyggelse i forhold til boligbehov, skolekapasitet og byggetakt, samt
behov for areal til idrettsformål/ rekreasjon
o Bekkemiljø – grunnforhold, vannføring, massetransport i bekken og biologisk
mangfold
o Avrenning/ overvannshåndtering og stabilitet
I vedtaket ble det angitt at tidspunkt for igangsetting av planarbeid avklares gjennom ny
planstrategi for Frogn kommune.
I planstrategi for Frogn 2017-2020, vedtatt 3.4.2017, er planområdet omtalt slik;
«Detaljplan for ridesentertomta, Nordre Elle øst – med Nordre Elle vest I
henhold til sak 153/15 kan det igangsettes regulering av ridesentertomta (Nordre
Elle øst) til boligformål. Det skal utarbeides felles plan for Nordre Elle øst og vest.

Frogn kommune
Vår ref.: 18/02069

Side 10 av 13

Andre detaljplaner er ikke lagt inn i planstrategien, og derfor er heller ikke denne
lagt inn i tabellen. I henhold til sak 153/15 skal tidspunkt for oppstart forankres i
planstrategi. Regulering til bolig på Nordre Elle øst og vest er knyttet opp til
Kolstadplanen og spesielt Nordre tverrvei. Utbyggingstakt for alle disse nye
boligområdene må avpasses til skolekapasitet mv. og rekkefølge angis gjennom
bestemmelsene til de enkelte planene. Rådmannen anbefaler at planarbeidet på
Nordre Elle kan settes i gang tidligst 2020.»
Andre planarbeid i området
Områderegulering av Kolstad, Klommestein skog og Odalen pågår. Forslag til plan ble
førstegangsbehandlet 12. desember 2018 og har vært til høring og offentlig ettersyn
våren 2019.
Planen slik den legges fram åpner for bygging av inntil 850 boliger i tilknytning til Nordre
tverrvei; trolig 100 på Klommestein og 720 på Kolstad. Utbygging her deler
rekkefølgekrav med Nordre Elle når det gjelder etablering av Nordre tverrvei og
trafikksikringstiltak på Vestbyveien mellom Nordre tverrvei og Sogsti skole.
Reguleringsplan for Vestbyveien ble vedtatt 22.05.2017 og legger til rette for etablering
av fortau fra Vardeveien til Odalen, inkludert av- og påstigningssone nedenfor Sogsti
skole.
Da planen blei utarbeida blei det satt som et vilkår at utforming ikke skulle være til
hinder for plassering av rundkjøring for kryss Vestbyveien x Søndre tverrvei. Kryss
inngår imidlertid ikke i planen. Detaljert kryssløsning må reguleres i plan for Nordre Elle.
Kommunen har mottatt anmodning om igangsetting av regulering av Øierudbråten som i
dag omfatter 25 hytter og 3 boliger. Ca. 30da skog er også inkludert i foreslått
planområde. Planen vil ifølge planinitiativet legge til rette for 84 nye boenheter fordelt på
rekkehus, tomannsboliger og atriumhus, i tillegg til konvertering av fritidseiendommene
og stadfesting av tre eksisterende boligeiendommer. Planinitiativet er i strid med
kommuneplanens arealdel. Planinitiativet vil behandles i samme møte som planinitiativ
for Drøbak Hageby.
Alternativer:
1. Som innstillingen
2. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker anbefaler oppstart av planarbeid
med følgende føringer:
 (Utvalget setter selv føringer)
3. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker anbefaler ikke oppstart av
planarbeid med følgende begrunnelse:
 Det pågår flere større planarbeid sentralt i kommunen, som bør sluttføres
og prioriteres for utbygging før ev utbygging i andre områder.
Konsekvenser av planarbeidet på kommunens satsingsområder
Kommuneplan for Frogn 2019-2031 angir fire satsingsområder for planperioden.
Eventuelle konsekvenser foreslåtte tiltak eller forslag til vedtak har på
satsingsområdene vurderes i alle saker, for å gi et godt beslutningsgrunnlag og sikre en
helhetlig vurdering. Dersom det er tydelige negative konsekvenser på
satsningsområdene skal dette belyses særskilt, med ev. forslag til avbøtende tiltak.
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Slike tiltak stilles gjerne som vilkår for vedtak der rådmannen innstiller. Dersom saken
ikke har noen konsekvenser er det ikke behov for nærmere beskrivelse.
Konsekvenser av saken på satsningsområdene på kort og lang sikt
Positiv
Nøytral
Klima og energi
Folkehelse og livskvalitet
X
Stedsutvikling, bolig og nærmiljø
X
Næringsutvikling
X

Negativ
X

Klima og energi: Nye boliger på Nordre Elle vil trolig bli en bilbasert satellitt. Inntil det ev.
blir etablert buss i Nordre tverrvei er det et lite tilfredsstillende kollektivtilbud.
Folkehelse og livskvalitet: Området ligger nær rekreasjonsområder med etablert stinett.
Det er også relativt nært sjøen, og tilgangen vil bli enda enklere når søndre tverrvei
etableres. Utvikling av området vil ikke få noen spesielle konsekvenser for
satsingsområdet.
Stedsutvikling, bolig og nærmiljø: Prosjektet omfatter boligbygging i randsonene til
Drøbak tettsted, med dårlig kollektivdekning. Regional plan for areal og transport
anbefaler utbygging tettere på kollektivtilbud med god tilrettelegging for sykkel og
gange.
Næringsutvikling: Boligbygging har generelt og på kort sikt en positiv påvirkning på
lokalt næringsliv. På sikt har utbygging av området mindre betydning for
næringsutvikling.
Miljømessige konsekvenser:
Planbeskrivelsen forholder seg til retningslinjene i kommuneplanens §12 om estetikk og
byggeskikk ved at «nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta være tilpasset
terrenget på en slik måte at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at
eksisterende terreng og verdifull vegetasjon i størst mulig grad bevares».
Planbeskrivelsen sier videre at eiendommene ikke vil berøre avstandsbestemmelsen for
Odalsbekken i kommuneplanen. Detaljløsninger for sidebekk av Odalsbekken som
renner gjennom området vil vurderes videre i planprosessen. Områdestabilitet med
hensyn til kvikkleirefaresone utredes nærmere.
Økonomiske konsekvenser:
Det er i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser for Frogn kommune utover
ressursbruk og gebyrinntekter til saksbehandling av planen.
Rekkefølgebestemmelser sikrer at nødvendige trafikksikkerhetstiltak er på plass før
området kan utvikles. Utbyggingsavtaleforhandlinger bør varsles igangsatt samtidig
med igangsetting av reguleringsarbeid. Det vil være normalt å avklare utgiftsdekning til
nødvendig offentlig infrastruktur gjennom en utbyggingsavtale.
Vurdering:
Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel (Nordre Elle) og Kommunestyrets
vedtak 7.9.2015 (Ridesentertomta), og oppfyller i det aller vesentligste forskriftsmessige
krav.
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Planinitiativet legger opp til etablering av ønskede boligtyper i kommunen. Byggestart
og utbyggingstakt må likevel vurderes nærmere opp mot andre pågående planer i
området og kommunen for øvrig. Planforslaget må også vurderes nærmere med tanke
på fremtidig skolekapasitet i området.
I planinitiativet vises det til at planarbeidet ikke krever konsekvensutredning dersom
arealbruken prinsippavklares på kommuneplannivå. Forskrift om
konsekvensutredninger, vedlegg I, punkt 25 er imidlertid klar på at nye bolig- og
fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan skal ha planprogram eller
melding og konsekvensutredning. I forskriftens § 10 skal det ses hen til egenskaper ved
planen eller tiltaket som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Planområdet ligger i direkte tilknytning til områder med kvikkleirefaresoner som av NVE
er vurdert til «høy» faregradsklasse og «alvorlig» konsekvensklasse (Ekstern rapport
1/2018, Regional kvikkleirekartlegging). Det vurderes på bakgrunn av dette at planen
skal konsekvensutredes.
Medvirkning:
Det gjennomføres oppstartsmøte med Frogn kommune. Etter varsling vil evt. behov for
særmøter med andre fagmyndigheter, naboer, velforeninger eller andre
interessegrupper synliggjøres. Tiltakshaver og planmyndighetene vil i fellesskap
vurdere om det er behov for informasjonsmøter med naboer og hjemmelshavere i
området.
Konklusjon:
Planforslaget legger opp til ønskede boligtyper i kommunen. Dette vil kunne bidra til en
nærmere realisering av boligpolitiske mål. Planforslaget vil bidra til å etablere ønsket
veiinfrastruktur som vil utbedre trafikkforholdene i sentrale deler av Frogn kommune.
Kommunestyret har tidligere anbefalt igangsetting av regulering. Rådmannen anbefaler
oppstart av planarbeid.
Rådmannen i Frogn 30.05.2019
Harald K. Hermansen
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