RAPPORT

Fossen Søndre ‐ Detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning
OPPDRAGSGIVER

Bulk Infrastructure AS
EMNE

Forslag til planprogram (plan‐ID 041‐0300)
DATO / REVISJON: 11. mars 2019 / 00
DOKUMENTKODE: 10206745‐PLAN‐RAP‐001

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten
Multiconsults skriftlige samtykke.
Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig
har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg
beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult
eller eventuell annen opphavsrettshaver.

10206745‐PLAN‐RAP‐001

11. mars 2019 / 01

Side 2 av 31

Fossen Søndre ‐ Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
Forslag til planprogram

multiconsult.no
INNHOLDSFORTEGNELSE

RAPPORT
OPPDRAG

Fossen Søndre ‐ Detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning

DOKUMENTKODE

EMNE

Forslag til planprogram

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Bulk Infrastructure AS

OPPDRAGSLEDER

Jørgen Langgård

KONTAKTPERSON

Jonas Fløtre

UTARBEIDET AV

Elise E. Moen

KOORDINATER

SONE:

ANSVARLIG ENHET

GNR./BNR./SNR.

41/1, 41/3, 41/6‐9, 90/1

Veg, areal og landskap,
Fredrikstad

ØST:

NORD:

10206745‐PLAN‐RAP‐001

SAMMENDRAG
Bulk Infrastructure AS har tidligere utviklet deler av Fossen Søndre ved Vinterbro i Frogn kommune, og ønsker nå å
omregulere eksisterende reguleringsplan for Fossen Søndre og regulere området mellom eksisterende næringsbygg
og Bunnefjorden for næringsformål samt eventuelt gjenbruksstasjon. Planområdet ligger i Frogn kommune, like vest
for fv. 156, og utgjør ca. 271 daa. Den sørlige delen av planområdet er regulert gjennom reguleringsplan «gnr. 41 bnr.
1, Fossen Søndre», hvor mesteparten er avsatt som område for industri/lager. Det er også avsatt areal til offentlig
friområde, parkbelte og felles avkjørsel. En mindre del i nord er regulert gjennom reguleringsplan
«Bekkevold/Fløyspjeld», datert 15. desember 2008 og avsatt til industri/lager og parkbelte i industriområde. I
kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til næringsbebyggelse, kombinert grønnstrukturformål, friområde,
landbruks‐, natur‐ og friluftsformål (LNFR) og bolig.
Eksisterende arealbruk består i all hovedsak av skog, dyrka mark og næringsområde. Tilstøtende områder består i stor
grad av landbruks‐ natur‐ og friluftsområder, med unntak av området mot nord, hvor det finnes en større båthavn
med støttefunksjoner. Det er registrert flere kulturminner innenfor planområdet. Planområdet befinner seg i et
kulturlandskap med nasjonal verdi og inneholder også naturverdier.
Planarbeidet er vurdert konsekvensutredningspliktig etter forskrift, og det skal utarbeides et planprogram og en
konsekvensutredning. Hensikten med planprogrammet er å avklare og fastsette rammer og føringer for det videre
planarbeidet, blant annet krav til dokumentasjon, informasjon og medvirkning. Som del av planarbeidet, og som
grunnlag for konsekvensutredning, skal det blant annet utarbeides en illustrasjonsplan, 3D‐modell, snitt fra ulike
retninger, perspektivbilder, og en overordnet situasjonsplan for vann og avløp. Det er definert ett
utbyggingsalternativ (alternativ 1) som skal vurderes opp mot referansealternativet (0‐alternativet). Alternativ 1
medfører utvikling av planområdet til næringsformål. Konsekvensutredningen omfatter temaene landskapsbilde,
naturmangfold, friluftsliv, kulturarv, naturressurser, grunnforhold, trafikk, støy og luftkvalitet. For disse temaene skal
avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser vurderes. Det skal gis en sammenstilling og anbefaling.
Ved utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for Fossen Søndre legges det vekt på informasjon og
medvirkning i tråd med prinsippene som ligger til grunn i plan‐ og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredninger. Dette inkluderer varsling av oppstart og offentlig ettersyn av planprogram, offentlig ettersyn
av planforslag, og møter ved behov.
I henhold til antatt framdrift vil forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning fremmes høsten 2019 og vedtas
sommeren 2020. Framdriftsplanen er ikke endelig, og det kan av ulike årsaker foretas mindre eller større endringer.
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1 Innledning

1.1.1 Bulk Infrastructure AS (tiltakshaver og forslagsstiller)
Bulk Infrastructure AS ble etablert i 2006. Selskapet er en av Norges største eiendomsutviklere innen
logistikkbygg, og har tidligere utviklet deler av Fossen Søndre ved Vinterbro i Frogn kommune. De har
stort fokus på bærekraftige løsninger som er skalerbare og langsiktige.
Firma‐ og kontaktinformasjon
Organisasjonsnummer – 996 501 876
Adresse – Frognerstranda 2, 0250 Oslo
E‐post ‐ post@bulk.no
Kontaktperson – Jonas Fløtre (jf@bulk.no – tlf. 996 30 282)
1.1.2 Multiconsult Norge AS (plankonsulent)
Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til
1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av
mer enn 2850 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering,
arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll ‐ både nasjonalt og internasjonalt.
Firma‐ og kontaktinformasjon
Organisasjonsnummer – 910 253 158
Adresse ‐ Postboks 1424, 1602 Fredrikstad
E‐post ‐ post@multiconsult.no
Kontaktperson ‐ Jørgen Langgård (jorgen.langgard@multiconsult.no – tlf. 938 38 271)

1.2

Bakgrunn og formål med planarbeidet
Bulk Infrastructure AS ønsker å omregulere eksisterende reguleringsplan for Fossen Søndre, og
regulere området mellom det eksisterende næringsbygget og Bunnefjorden for næringsformål. I den
sørlige delen av planområdet planlegges det lager‐ og logistikkbygg, mens det i den nordvestlige
delen av planområdet planlegges bygg for landbasert, lett industri. I tillegg vil det innenfor
planområdet være aktuelt vurdere å tilrettelegge for en gjenbruksstasjon. Atkomst til den sørlige del
av planområdet er tenkt via eksisterende atkomst fra fv. 156 (Nesoddveien), mens atkomst til den
nordlige delen av planområdet er tekst via eksisterende eller ny avkjørsel. Lokalisering av sistnevnte
vil avklares gjennom planprosessen, i samråd med vei‐ og planmyndighet.
Gjennom omregulering ønsker forslagsstiller å frigjøre enkelte automatisk fredete kulturminner for
en mer effektiv utnyttelse av næringsområdet, og opprettholde atkomstvei fra nord (ved vassdrag)
for å sikre atkomst til eksisterende enebolig. Forslagsstiller ønsker samtidig å åpne for omregulering
av østre del av planområdet fra næring til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål, og senkning av
maksimal kotehøyde i gjeldende reguleringsplan.

1.3

Avgrensning av planområdet
Planområdet er avgrenset gjennom en kombinasjon av eksisterende eiendomsgrenser, avgrensning
av planområdet for gjeldende reguleringsplan for Fossen Søndre og Bekkevold/Fløyspjeld, samt
forventet utstrekning av det framtidige tiltaket. Deler av planområdet vil kunne snevres inn som del
av planarbeidet, og avgrensning vil justeres etter oppmåling av usikre eiendomsgrenser.
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Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
Gnr./bnr.

Hjemmelshaver

Fester

41/1

Nils Carl Grande

41/3

Nils Carl Grande

41/6

Nils Carl Grande

Bulk Vinterbro II AS

41/7

Nils Carl Grande

Bulk Vinterbro II AS

41/8

Nils Carl Grande

Nesoddveien 22 AS

41/9

Nils Carl Grande

Nesoddveien 22 AS

90/1

Statens vegvesen

Figur 1: Kart som viser planavgrensning (kartbakgrunn hentet fra Frogn kommune sin kartportal [1])

1.4

Forskrift om konsekvensutredninger
I henhold til plan‐ og bygningslovens § 4‐1 skal det for «alle regionale planer og kommuneplaner, og
for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn», som ledd i varsling av
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet [2].
Hvilke planer og tiltak som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger [3] fremgår av §§ 6, 7 og
8. Planarbeidet faller inn under § 6 (planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram eller melding) da det omfattes av vedlegg 1, ledd nr. 24: «Næringsbygg, bygg for
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offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn
15 000 m2». Planarbeidet utløser altså krav til planprogram og konsekvensutredning da det vil være
et forventet bruksareal for næringsbygg på mer enn 15 000 m2.

1.5

Hensikten med planprogram
Dette planprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av forskrift om konsekvensutredninger for planer
etter plan‐ og bygningsloven [3]. Forskriftens § 1 sier blant annet følgende om hensikten bak og
innholdet i et planprogram:
Formålet med forskriften er 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.
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses
viktig i forhold til miljø og samfunn. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives og det skal
fremgå hvordan disse er tenkt behandlet i plan‐ og utredningsarbeidet. Det skal redegjøres for
planprosess med frister, deltakere, og opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som
antas å bli særlig berørt.
For mer informasjon om forskrift om konsekvensutredninger, se Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017‐06‐21‐854

2

Rammer og føringer

2.1

Gjeldende reguleringsplaner
Den sørlige delen av planområdet er regulert gjennom reguleringsplan «gnr. 41 bnr. 1, Fossen
Søndre», datert 10. juni 1991, endret 22. mars 2010. Mesteparten av området er avsatt som område
for industri/lager i gjeldende reguleringsplan. Den østlige delen er avsatt som offentlig friområde, og
det går et «parkbelte i industriområde» gjennom den midtre delen fra nord. Det er også regulert en
felles avkjørsel. Skravuren gjennom den nordlige delen av området viser fareområde
høyspenningsanlegg. Den østlige delen av planområdet, like nord for fv. 156 (Nesoddveien), er
regulert gjennom reguleringsplan «Bekkevold/Fløyspjeld», datert 15. desember 2008. Planområdet
berører kun en liten del av denne reguleringsplanen. Delen som berøres er avsatt som område for
industri/lager og parkbelte i industriområde. Den nordvestlige delen av planområdet, mellom
eksisterende næringsbygg og Bunnefjorden er uregulert.
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Figur 2: Gjeldende reguleringsplaner (hentet fra Frogn kommune sin kartportal [1])

2.2

Overordnede planer
2.2.1 Regional planstrategi for Akershus (2017‐2020)
Formålet med den regionale planstrategien [4] er å avklare behovet for å revidere eksisterende
regionale planer, eller igangsette nye regionale planer. Det er et felles oversiktsdokument for
regional planlegging og et verktøy for å belyse regionale utfordringer. Prioriterte temaområder for
perioden 2017‐2020 er:





Areal og transport
Utdanning og næringsutvikling
Bomiljø, inkludering og mangfold
Klima og miljø

2.2.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus [5] er:




Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt og basert på prinsipper om flerkjernet utvikling
og bevaring av overordnet grønnstruktur.
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

Planen inneholder også overordnede strategier, transportstrategier og arealstrategier. Relevante
arealstrategier i denne planen er blant annet at lokalisering av alle type arbeidsplasser, handel og
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tjenester bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted, og at det bør utvikles
terminalområder og regionale næringsområder for gods og logistikk utenfor byene.
2.2.3 Regional plan for klima og energi i Akershus 2018‐2050
Formålet med den regionale planen for klima og energi [6] er å redusere det direkte
klimagassutslippet i Akershus med minst 50 % innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 1991.
Planen omtaler direkte utslipp fra transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp, landbruk og
indirekte utslipp. Det finnes også en tilhørende handlingsplan.
2.2.4 Kommuneplanens samfunnsdel (2013‐2025)
Kommuneplanens samfunnsdel [7] gir en oversikt over de viktigste utfordringene for framtiden, og
angir mål for utvikling av kommunens tjenester. Samfunnsdelen i kommuneplanen for Frogn
kommune er delt inn i to deler:
o

Del 1. Utviklingstrekk og mål for samfunnsutviklingen: Denne delen tar opp overordnete
utviklingstrekk og utfordringer som kan ha betydning for Frogn kommune. Her beskrives de
fire satsningsområdene i kommuneplanen





Klima og energi
Livskvalitet og folkehelse
Stedsutvikling, bolig‐ og nærmiljø
Næringsutvikling

Del 1 inneholder også mål for Frogn i et regionalt perspektiv, samt mål for
befolkningsutvikling og boligutvikling, samfunnssikkerhet og beredskap, og dialog og
medvirkning.
o

Del 2. Utfordringer og mål for tjenesteutvikling: Denne delen beskriver mål for oppvekst og
opplæring, helse og omsorg, kirke‐, kultur, idrett og friluftsliv, arbeidsgiverpolitikken deres
og økonomi.

Del 3 i kommuneplanen for Frogn kommune tar for seg arealdelen.
2.2.5 Kommuneplanens arealdel (2013‐2025)
Kommuneplanens arealdel [7] viser sammenhengen mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk.
Sentrale prinsipper for utbygging og bevaring er:





Flerkjernet utvikling konsentrert til tettsteder med god kollektivdekning
Arealeffektivt utbyggingsmønster
Effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem – for alle
Bevaring av overordnet grønnstruktur

I kommuneplanens arealdel er mesteparten av planområdet avsatt som nåværende
næringsbebyggelse. Det ligger et kombinert grønnstrukturformål midt i den sørlige delen av
planområdet, og et friområde helt øst i planområdet ved fv. 156 (Nessetveien). Vest i planområdet er
en eiendom avsatt som boligbebyggelse (gnr./bnr. 41/3), og en liten del sør for fv. 156 (Nesoddveien)
er avsatt som landbruks‐, natur‐ og friluftsformål (LNFR). Det går en faresone for høyspennings‐
anlegg gjennom området (se rød skravur), en hensynssone for landskap som dekker omtrent hele
planområdet, og støysone – gul sone/rød sone iht. T‐1442 i deler av området langs fv. 156
(Nessetveien og Nesoddveien).
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Figur 3: Utklipp av kommuneplanens arealdel (hentet fra Frogn kommune sin kartportal [1])

2.2.6 Kulturminnevernplan for Frogn (1997)
Frogn kommune har utarbeidet en verneplan [8] som gjelder for Drøbak. Verneområdet Gamle
Drøbak er regulert til «antikvarisk spesialområde Drøbak». Planområdet berøres ikke av denne
verneplanen.

2.3

Andre overordnede føringer
2.3.1 Hovedplan for vannforsyning/avløp og vannmiljø (2012‐2020)
Hovedplan for vannforsyning/avløp og vannmiljø [9] beskriver dagens situasjon, i tillegg til å
presentere mål og strategier for forvaltningen av vannforsyning, avløp og vannmiljø. Planene
omfatter også forslag til tiltak for å imøtekomme målene i planen. Hovedoppgavene innen avløp og
vannmiljø i planperioden vil være forsterket rehabilitering og sanering. Ytterområder vil bli tilknyttet
kommunalt avløp. Frogn kommune har sin hovedvannforsyning fra Glitrevannverket. Avtalt
leveransemengde og tilgjengelig overføringskapasitet kan bli en begrensning. En
reservevannforsyning fra Oppegård/Ås er blitt etablert.
2.3.2 Tiltaksplan for trafikksikkerhet (2018‐2021)
Tiltaksplan for trafikksikkerhet [10] gir en oversikt over aktuelle tiltak for trafikksikkerhet. Den gir en
beskrivelse av tiltaket med omfang, ansvar og status for fremdrift. Planen følger kommunens
handlingsprogram, og beskriver blant annet tiltak knyttet til skoler, og prioriterte tiltak langs stam‐,
riks‐ og fylkesveier, samt kommunale veier.
2.3.3 Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (2018‐2021).
Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø [11] gir en oversikt over aktuelle tiltak for idrett, friluftsliv
og nærmiljø i en prioritert rekkefølge. Planen følger kommunens handlingsprogram og beskriver
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blant annet type tiltak, navnet på tiltaket, tiltakshaver, status, behov og begrunnelse, samt estimert
kostnad og mulig fremdrift.
2.3.4 Tiltaksplan for klima og energi (2018‐2021)
Tiltaksplan for klima og energi [12] gir en oversikt over aktuelle tiltak for klima og energi. Planen
følger kommunens handlingsprogram og gir en beskrivelse av tiltaket med mulig fremdrift, estimert
kostnad og kommentarer til tiltaket. De tiltakene som er høyest prioritert er uthevet. Det er i planen
satt fokusområder innenfor temaene helse, oppvekst og teknisk:




Helse: Fossilfri bilpark, kildesortering og grønne innkjøp
Oppvekst: Trygg skolevei, klimainteresse og kunnskap hos barn, og miljøsertifisering – grønt
flagg
Teknisk: Energieffektivitet, bygg og belysning, blågrønn struktur, overvann og flom, og
miljøvennlig transport, karbonfritt og lett trafikk

2.3.5 Næringsstrategi
Næringsstrategien [13] fastsetter kommunens ambisjon i næringspolitikken og beslutter hvilke
virkemidler som skal benyttes for å realisere ambisjonen. Ambisjonen er at «Frogn kommune er en
attraktiv kommune som legger forholdene til rette for et innovativt og fremtidsrettet næringsliv med
utgangspunkt i opplevelser, reiseliv, kunst og kultur, og gode bomiljøer». Planen beskriver strategier
for å oppnå ambisjonen delt inn i tre hovedområder: 1) eksisterende næringsliv, 2) utvikling av nye
arbeidsplasser og 3) opplevelse, reiseliv, kunst, kultur og besøksrettet næring. Relevante strategier
for dette planarbeidet er blant annet et godt samarbeid mellom kommunen og næringsliv, og at
kommunen skal ha innsikt i og forstå næringslivets behov og utfordringer.
2.3.6 Temakart for friluftsliv, kulturminnevern og biologisk mangfold
Frogn kommune har gjennom Follokart flere digitale temakart. Se hva disse temakartene viser under
beskrivelse av eksisterende situasjon ‐ kapittel 3.5‐3.7.

2.4

Nasjonale bestemmelser og retningslinjer
2.4.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal‐ og transportplanlegging (2014)
Hensikten med statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal‐ og transportplanlegging [14] er
å oppnå en bedre samordning av areal‐ og transportplanlegging i kommunene og på tvers av
kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene legger blant annet vekt på å styrke sykkel
og gange som transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling, god framkommelighet for
næringstransport, og universell utforming.
2.4.2 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)
Hensikten med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen [15]
er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100‐metersbeltet langs sjøen, ivareta allmenne interesser og
unngå uheldig bygging langs sjøen. Retningslinjene gjelder i 100‐metersbeltet langs sjøen, og gjelder
derfor også planområdet i denne reguleringsplanen.
2.4.3 Statlige planretningslinjer for klima‐ og energiplanlegging i kommunene (2018)
Hensikten med statlige planretningslinjer for klima‐ og energiplanlegging i kommunene [16] er å sikre
at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere klimagassutslipp, sikre mer
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, og å sikre at kommunene bruker
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sine roller og virkemidler i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning.
Retningslinjene stiller blant annet krav om at kommunene skal innarbeide tiltak og virkemidler for å
redusere utslipp av klimagasser, og sikre effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.
2.4.4 Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden (1993)
Hensikten med rikspolitisk retningslinjer for Oslofjorden [17] er å presisere de politiske målene som
må tas med i avveiningen mellom utbygging og verne‐ og rekreasjonsverdier etter plan‐ og
bygningsloven. Bakgrunnen er politisk målsetting om å øke muligheter for friluftsliv i dagutfarts‐ og
ferieområder. Strand‐ og skjærgårdsområder er prioritert for slike formål, særlig ubebygde
strandområder som legger til rette for bading og friluftsliv.
2.4.5 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Hensikten med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen [18] er
å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging. Retningslinjene stiller blant annet krav
om vurdering av konsekvenser for barn og unge i planleggingen, foreta en samlet vurdering av barn
og unges oppvekstmiljø, utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og
kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, og organisere planprosessen slik at
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram.
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Eksisterende situasjon
I dette kapittelet gis det en kort og overordnet beskrivelse av arealbruk og fysiske forutsetninger som
grunnlag for forståelse av planleggingsarbeidet og planprogram for øvrig.

3.1

Beliggenhet
Planområdet ligger ved Bunnefjorden og Vinterbro i Frogn kommune, like vest for fv. 156 og utgjør
ca. 271 daa.

Figur 4: Beliggenhet til planområdet (bakgrunnskart hentet fra Frogn kommunes kartportal [1])

3.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Eksisterende arealbruk består i all hovedsak av skogområder sør i planområdet, et jordbruksområde
nordvest i planområdet, en parkeringsplass nord i planområdet og et næringsområde med et større
logistikkbygg like sør for fv. 156 (Nesoddveien). Tilstøtende områder er i stor grad landbruks‐, natur‐
og friluftsområder, med unntak av området mot nord, hvor det finnes en større båthavn med
støttefunksjoner.
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Figur 5: Flybilde av området (hentet fra Frogn kommunes kartportal [1])

3.3

Veier og teknisk infrastruktur
Fv. 156 (Nessetveien) går langs planområdet i øst. Nessetveien har en ÅDT på 5016 med 10 %
tungtrafikkandel (ved Bekkevoll). Fv. 156 (Nesoddveien) går nord for og gjennom planområdet, og
har en ÅDT på 6556 med 6 % tungtrafikkandel. Det er gang‐ og sykkelvei langs fv. 156 (Nessetveien),
men ikke fv. 156 (Nesoddveien). Fra fv. 156 (Nesoddveien) er det også en adkomst til en mindre
internvei som går sørover i planområdet langs næringsbygget.

3.4

Landskap
Planområdet befinner seg i et landskap med mye fjell og skog. Dette er områder med nokså store
høydeforskjeller, som man kan se på figur 6. Området er høyest i sørvest og flater ut mot fjorden i
nord. Innenfor planområdet stiger terrenget fra ca. 6 moh opp til ca. 38 moh, noe som gir en intern
høydeforskjell på ca. 30 meter.
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Figur 6: 3D‐bilde av området (hentet fra Frogn kommune sin kartportal [1])

3.5

Kulturminner og kulturmiljø
Det er flere kulturminner innenfor planområdet. Dette inkluderer arkeologiske kulturminner,
teknisk/industrielle kulturminner, og lokaliteter for bebyggelse/infrastruktur og uteområde. Det
finnes automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet som man kan se på figur 7. Disse
fredete kulturminnene inneholder boplasser fra yngre steinalder og dyrkingsspor fra landbruk fra
jernalder – middelalder. Det finnes også enkelte bygninger fra før 1900 (SEFRAK) sør i planområdet
som er ruin/fjernet bygning eller meldepliktig ved rivning/ombygging. Området befinner seg i tillegg
innenfor kulturlandskap med nasjonal verdi som vises i temakartet til kommunen.
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Figur 7: Kulturminner (hentet fra Miljøstatus [19])

3.6

Naturmangfold
Øst i planområdet ligger et område med naturtype rik edellauvskog med bm‐verdi viktig. Dette
dekker ca. 9196 m². Det finnes også sårbare, kritisk truet, sterkt truet og nært truede arter i norsk
rødliste innenfor planområdet. Dette er arter som huldrenøkkel, ask, alm, gulspurv, bittervokssopp
og myrflatbelg. De fleste artene befinner seg øst i planområdet i edellauvskogen, men også noen
befinner seg nord for fv. 156 (Nesoddveien). Like utenfor planområdet i vest er det kartlagt naturtype
dam med kategorisering viktig, og øst for planområdet er det kartlagt naturtype viktig bekkedrag
med kategorisering viktig. Disse er markert med blå skravur. Bunnefjorden er også kategorisert som
en viktig naturtype i området som inneholder flere viktige arter.
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Figur 8: Naturmangfold (hentet fra kommunens temakart [1])

3.7

Friluftsliv og rekreasjon, inkludert barn og unges interesser
Turkartet til Frogn kommune [1] viser at det går to fotruter (en generell og en merket) innenfor
planområdet. Disse begynner ved Nesoddveien, og går videre sørover. Like utenfor planområdet i øst
går det også en sykkelrute. Denne følger fv. 156 (Nessetveien).

3.8

Landbruk
Nord i planområdet ligger et område med fulldyrket jord på ca. 35 dekar. Denne består av både god
og svært god jordkvalitet [19]. Store deler av planområdet består av skog.

3.9

Grunnforhold
Ifølge NGUs løsmassekart [20] (se figur 9), er det tykk havavsetning mellom fjorden og fv. 156
(Nesoddveien) (merket med turkis farge). Herfra er det et område med marin strandavsetning (mørk
blå) og bart fjell (rosa). Helt sør i området er det elveavsetning (gul).
Området ligger hovedsakelig innenfor en radon‐aktsomhetsgrad på moderat til lav. Det er et lite
område i øst og sør som vises som usikkert i NGUs radonaktsomhetskart.
Rett utenfor planområdet i sør viser Miljøstatus [19] et lite område med aktsomhet for jord‐ og
flomskred. Innenfor jordbruksområde er det kartlagt middels erosjonsrisiko.
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Figur 9: Løsmassekart fra NGU [20]

4

Alternativer og tiltak

4.1

Innledning
Plan‐ og utredningsprosessen vil omfatte to ulike alternativ. Det ene alternativet (alternativ 1)
innebærer en utbygging av planområdet til næringsformål og eventuelt gjenbruksstasjon. Det andre
alternativet er alternativ 0 (referansealternativet), som er situasjonen som alternativ 1 vurderes opp
mot.

4.2

Alternativer
4.2.1 Alternativ 0 (referansealternativet)
Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at de deler
av planområdet som er regulert utvikles i tråd med gjeldende reguleringsplan, mens de deler av
planområdet som er uregulert blir videreført som i eksisterende situasjon.
4.2.2 Alternativ 1
Alternativ 1 medfører utvikling av planområdet til næringsformål og eventuelt gjenbruksstasjon.
Alternativ 1 medfører planering av terreng samt frigivelse av automatisk fredete kulturminner.
Utnyttelsesgrad, høyder og andre relevante rammer for utbygging i henhold til alternativ 1 avklares
ved utvikling av et plankonsept gjennom planprosessen.
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§ 17 i forskrift om konsekvensutredninger [3] sier blant annet følgende om innholdet i en
konsekvensutredning;
Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket,
og være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta
utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om
viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. Utredninger og feltundersøkelser skal følge
anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.

5.2

Plankonsept (tegningsdokumentasjon)
Som del av planarbeidet skal det utarbeides et plankonsept, som skal dokumenteres gjennom
følgende tegningsdokumentasjon:







Illustrasjonsplan som viser mulig plassering av framtidig bebyggelse, vegetasjonsskjermer og
internveier (2D).
3D‐modell som viser terreng, mulig plassering av framtidig bebyggelse, vegetasjonsskjermer
og internveier.
Minimum to snitt i retning øst/vest og ett snitt i retning nord/sør.
Perspektiv (uttak fra 3D‐modell) fra Bunnefjorden og Tjuåsen.
Plantegning, normalprofil og snitt for nytt kryss med fv. 156 (Nesoddveien).
Overordnet situasjonsplan for vann og avløp, inkludert overvannshåndtering. Overvann skal
håndteres lokalt (egen eiendom), og oppdatert klimafaktor skal legges til grunn for
kapasitetsberegning. Klimaprofil for Oslo og Akershus [21] er en relevant bakgrunnsrapport.

Tegningsdokumentasjonen vil bli lagt til grunn for utredning av konsekvenser av planforslaget.

5.3

Redegjørelse for planforslaget
Redegjørelser for forhold som nevnt i de påfølgende underkapitlene skal innarbeides i
planbeskrivelse med konsekvensutredning.
5.3.1 Innhold og formål, inkludert begrunnelse
Innhold og formål med planforslaget skal beskrives, herunder omfang og lokalisering av bebyggelse,
bygningshøyder, estetikk, tekniske støttefunksjoner, mm.
5.3.2 Tidsplan
Tidsplan for forventet gjennomføring av planforslaget skal utarbeides.
5.3.3 Forholdet til overordnede planer og retningslinjer
Forholdet mellom planforslag og overordnede planer og retningslinjer, herunder eventuelle avvik,
skal vurderes og beskrives.
5.3.4 Nødvendige offentlige og private tiltak
Oversikt over offentlige og private tiltak, som må gjennomføres for å realisere planforslaget, skal
beskrives.
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Utredningsprogram
5.4.1 Innledning
Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen er basert på forslagsstillers vurderinger av viktige
plantema, samt føringer fra planmyndighet. Der hvor ikke annet er spesifisert i teksten under, er
metoden som legges til grunn for utredningene analyse og vurderinger utført av forslagsstiller basert
på foreliggende grunnlagsmateriale.
5.4.2 Overordnet metode
Utredning av landskapsbilde, naturmangfold, friluftsliv, kulturarv og naturressurser (utredningstema
1 til 5 i kapittel 5.4.3) skal ta utgangspunkt i overordnet metode fra Statens vegvesens Håndbok V712
Konsekvensanalyse [22]. Influensområdet vil variere fra fagtema til fagtema og skal defineres av den
fagansvarlige for hvert enkelt tema ut fra hvilket tilgrensende område som antas bli berørt av det
planlagte tiltaket. Verdi, påvirkning, konsekvens og skadereduserende/kompenserende tiltak skal
vurderes for alle fagtema.
Områdets karaktertrekk og verdi skal beskrives og vurderes. Enkeltområdenes verdi skal vurderes
basert på en skala fra «uten betydning» til «svært stor» verdi. Vurdering av dagens situasjon skal
baseres på kjent informasjon, tilgjengelige databaser og nye, supplerende
registreringer/undersøkelser. Påvirkning, dvs. en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket
forventes å medføre for de ulike miljøene eller områdene, skal vises på en fem‐delt skala fra
«forbedret» til «sterkt forringet». Konsekvenser, dvs. de fordeler og ulemper som tiltaket medfører,
skal vurderes i en ni‐delt skala fra fire minus («meget stor negativ konsekvens») til fire pluss («meget
stor positiv konsekvens»). Konsekvensen vil fremkomme ved å sammenholde verdi og påvirkning.
5.4.3 Utredningsprogram
Utredningstema

Landskapsbilde (1)

Utredningsomfang

Mål
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Kartlegge eksisterende landskap
gjennom innhenting av foreliggende
grunnlagsdata og ny befaring.
Utarbeidelse av en enkel, overordnet
landskapsanalyse.



Vurdering av konsekvenser for
landskapsbilde, inkludert estetikk. I
dette ligger beskrivelse av nær‐ og
fjernvirkning samt påvirkning av viktige
siktakser.



Visualisering av nær‐ og fjernvirkning
samt viktige siktakser fra utvalgte
perspektiv.



Tilrettelegge for akseptable
konsekvenser for landskapsbildet ved
utforming av planforslag.
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Mål

Legge nødvendige føringer for videre
detaljprosjektering innenfor
planområdet.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i
plankart og planbestemmelser.



Kartlegging av eksisterende naturverdier
gjennom innhenting av foreliggende
grunnlagsdata og supplerende, generell
naturtypekartlegging på land.



Vurdering av konsekvenser for
naturmangfold på land og i vassdrag
(bestand, utbredelse, tilstand mm).



Vurdering av risiko for spredning av
fremmede og uønskede arter (flora).



Avdekke om det finnes bevaringsverdig
biologisk mangfold innenfor
planområdet.



Tilrettelegge for akseptable
konsekvenser for biologisk mangfold ved
utforming av planforslag.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser

Friluftsliv, inkludert barn og unges interesser
(3)

Utredningsomfang
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Naturmangfold (2)

Utredningsomfang

Utredningstema
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Kartlegging av eksisterende
friluftslivverdier gjennom innhenting av
foreliggende grunnlagsdata og befaring
(jf. veileder om kartlegging og
verdsetting av friluftsområder [23]).
Herunder eksisterende stinett, kystlinje
og planlagt kultursti langs Årungen og
vurdere en sammenkobling av disse.



Vurdering av konsekvenser for ulike
typer friluftsområder og andre leke‐,
aktivitet‐ og rekreasjonsområder.
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Mål

Utredningstema

Mål

Avdekke om det finnes friluftsliv‐ og
rekreasjonsverdier i og i nærhet av
planområdet.



Tilrettelegge for akseptable
konsekvenser for friluftsliv, lek,
aktivitet og rekreasjon ved utforming
av planforslag.



Ivareta allmennhetens rettigheter til
friluftsliv og eventuelt tilrettelegge for
å forbedre muligheten for rekreasjon
og friluftsliv.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i
plankart og planbestemmelser.



Kartlegging av eksisterende kulturarv‐
verdier gjennom innhenting av
foreliggende grunnlagsdata og befaring.



Vurdering av konsekvenser for
automatisk fredete kulturminner,
bevaringsverdige bygningsmiljøer og
kulturlandskap samt kulturhistoriske
enkeltobjekter.



Avdekke omfang av kulturarv‐verdier i
og i nærhet av planområdet.



Tilrettelegge for akseptable
konsekvenser for kulturarv ved
utforming av planforslag.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser

Naturressurser (5)

Utredningsomfang
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Kulturarv (4)

Utredningsomfang

Utredningstema
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Kartlegging av eksisterende
naturressurser gjennom innhenting av
foreliggende grunnlagsdata og befaring.



Vurdering av konsekvenser for skog og
dyrka mark. Beregning av tap av dyrka
og dyrkbar jord og vurdering av
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driftsmessige konsekvenser for skog‐ og
jordbruk.

Mål

Utredningstema

Mål



Kartlegging og vurdering av
mineralressurser er vurdert som mindre
relevant og inngår ikke i
utredningstemaet.



Avdekke omfang av naturressurser i og i
nærhet av planområdet.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser.



Kartlegge/vurdere stabilitet innenfor og
i nærhet av planområdet gjennom
vurdering av eksisterende grunnlagsdata
og nye boringer etter behov.



Vurdere konsekvenser for grunnforhold
som følge av utbygging.



Avklare om planområdet har
grunnforhold som er egnet for
utbygging.



Legge nødvendige føringer for videre
geoteknisk detaljprosjektering innenfor
planområdet.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser.

Trafikk (7)

Utredningsomfang

10206745‐PLAN‐RAP‐001

Vurdering av konsekvenser for
drikkevannsressurser.

Grunnforhold (6)

Utredningsomfang

Utredningstema



11. mars 2019 / 01



Kartlegging av gang‐ og sykkel‐ og
kollektivtilgjengelighet i og ved
planområdet.



Kartlegging av eksisterende trafikk i og
ved planområdet.



Vurdere omfang av nyskapt trafikk til og
fra planområdet.
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Utredningstema



Vurdere type trafikk og kjøretøy til/fra
planområdet.



Etablere grunnlag for dimensjonering av
kryss og utredning av støy og luftkvalitet.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser.

Støy (8)

Utredningsomfang

Mål



Vurdere omfang av eksisterende støy fra
planområdet til omgivelsene (tekstlig).



Vurdere omfang av framtidig støy fra
planområdet til omgivelsene (tekstlig).



Vurdere eksisterende og nyskapt støy til
omgivelsene opp mot gjeldende
retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging (T‐1442) (tekstlig).



Forhindre overskridelse av gjeldende
retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging (T‐1442).
Legge nødvendige føringer for videre
detaljprosjektering innenfor
planområdet.





Utredningstema

Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser.

Luftkvalitet (9)

Utredningsomfang
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Vurdere omfang av eksisterende støv
internt i planområdet samt fra
planområdet til omgivelsene (tekstlig).



Vurdere omfang av framtidig støv
internt i planområdet samt fra
planområdet til omgivelsene (tekstlig).



Vurdere eksisterende og framtidig
luftkvalitet internt i planområdet samt
fra planområdet til omgivelsene opp mot
forurensningsforskriften og
retningslinjer for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T‐1520)
(tekstlig).
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Forhindre overskridelse av gjeldende
retningslinjer for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T‐1520).



Legge nødvendige føringer for videre
detaljprosjektering innenfor
planområdet.



Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser.

Risiko og sårbarhet (10)

Utredningsomfang

Mål



Det skal utarbeides en generell risiko‐ og
sårbarhetsanalyse samt en særskilt
risiko‐ og sårbarhetsanalyse for
eventuell gjenbruksstasjon.



Analysen skal baseres på veileder fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, og omfatte følgende
kategorier av risikoforhold: naturrisiko,
kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk
infrastruktur, menneske‐ og
virksomhetsbaserte farer samt risiko i
anleggsfasen.



Avdekke relevante risiko‐ og
sårbarhetsfaktorer.
Forhindre uakseptabel risiko og
sårbarhet.
Legge nødvendige føringer for videre
detaljprosjektering innenfor
planområdet.
Innarbeide nødvendige
konsekvensbegrensende tiltak i plankart
og planbestemmelser.






5.4.4 Supplerende vurderinger og beskrivelser
I tillegg til plantema som er nevnt overfor, som skal utredes etter forskrift om
konsekvensutredninger, skal det gis kortere og mer overordnede vurderinger av følgende
plantemaer;



Universell utforming
Strømforsyning og energibruk

Det skal også utarbeides en vurdering av klimafotavtrykket ved etablering av eventuell
gjenbruksstasjon, jf. Kommunestyremelding om klima og energi [24].

10206745‐PLAN‐RAP‐001

11. mars 2019 / 01

Side 26 av 31

Fossen Søndre ‐ Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
Forslag til planprogram

multiconsult.no
6 Prosess og medvirkning

5.4.5 Oppsummering og samlet vurdering av konsekvenser, samt anbefaling
Det skal gis en samlet oppsummering og vurdering av konsekvenser som følge av planforslaget for de
relevante utredningstemaene. Det skal i tillegg gis en anbefaling.
5.4.6 Oppsummering av skadereduserende tiltak
Det skal gis en samlet oppsummering av behov for skadereduserende (avbøtende) tiltak som følge av
planforslaget for de relevante utredningstemaene.
5.4.7 Nærmere undersøkelser
Det skal gis en vurdering av behovet for gjennomføring av nærmere undersøkelser for gjennomføring
av tiltaket. Krav til nødvendig undersøkelser skal innarbeides i reguleringsbestemmelser.

6

Prosess og medvirkning

6.1

Planprosess
6.1.1 Fasene i planprosessen
En planprosess består av flere ulike faser, og i dette tilfellet hvor planen er konsekvens‐
utredningspliktig, vil prosessen normalt se slik ut;








Utarbeidelse av forslag til planprogram
Varsling av oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Fastsettelse av planprogram
Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning
Førstegangsbehandling av planforslag (kommunens planavdeling ‐ administrativt/politisk)
Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn
Andregangsbehandling av planforslag (administrativt kommunes planavdeling og politisk i
utvalg og kommunestyre)

6.1.2 Behandlingen av planprogrammet
Forslag til planprogram skal i henhold til forskrift om konsekvensutredninger sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Etter at hørings‐ og offentlig ettersynsperioden er
gjennomført og uttalelser er mottatt, skal planmyndigheten, som i dette tilfellet er Frogn kommune,
fastsette planprogrammet på bakgrunn av forslag til planprogram og mottatte uttalelser til dette.
Forslag til planprogram vil fremmes for politisk behandling. Det skal redegjøres for innkomne
uttalelser og hvordan de er vurdert og ivaretatt i planprogrammet.
Programmet vil normalt fastsettes innen ti uker etter at fristen for uttalelse til forslaget er utløpt. I
tilfeller hvor berørte myndigheter vurderer at planarbeidet kan komme i konflikt med viktige
regionale eller nasjonale hensyn, skal forslag til planprogram også sendes Kommunal‐ og
moderniseringsdepartementet til uttalelse.
6.1.3 Planforslag med konsekvensutredning
På bakgrunn av fastsatt planprogram vil forslag til reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser,
planbeskrivelse med konsekvensutredning og illustrasjoner utarbeides.
Etter utarbeidelse av planmaterialet, som beskrevet ovenfor, vil saken innsendes til Frogn kommune
for behandling. Frogn kommune vil deretter, som planmyndighet, avgjøre om materialet er komplett.
10206745‐PLAN‐RAP‐001
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6.1.4 Administrativ og politisk behandling av planforslaget med konsekvensutredning
Planforslaget vil bli behandlet i planavdelingen i Frogn kommune i to omganger. Først i forkant av
høring og offentlig ettersyn, en prosess som ofte refereres til som ”førstegangsbehandling”. Denne
behandlingen foregår både administrativt og politisk på utvalgsnivå. Etter høring og offentlig ettersyn
vil forslagsstiller og planavdelingen i Frogn kommune behandle mottatte uttalelser og fremme saken
for ny politisk behandling, som kalles ”andregangsbehandling”. Alternativt kan høring og offentlig
ettersyn føre til at det må utføres mer arbeid, eksempelvis at nye forhold må belyses, før saken kan
fremmes for politisk behandling. Dersom planforslaget blir vesentlig revidert etter offentlig ettersyn,
vil planmyndighet vurdere om det er nødvendig å legge revidert planforslag ut til et nytt, begrenset
offentlig ettersyn.
Når administrasjonen legger fram et planforslag til politisk andregangsbehandling vil det normalt
først bli behandlet i politisk utvalg med ansvar for plansaker, før det så blir behandlet og vedtatt i
kommunestyret.

6.2

Medvirkning
Ved utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for Fossen Søndre legges det vekt på
informasjon og medvirkning i tråd med prinsippene som ligger til grunn i plan‐ og bygningsloven og
forskrift om konsekvensutredninger. Dette inkluderer varsling av oppstart og offentlig ettersyn av
planprogram, offentlig ettersyn av planforslag, og møter ved behov. Alle med berørte interesser får
dermed mulighet til å gi innspill til planarbeidet og bidra med sine synspunkter.
Ved varsling av oppstart og offentlig ettersyn av planprogram får allmennheten mulighet til å bringe
fram forhold og synspunkter som de mener er viktig for planarbeidet. De får mulighet til å
kommentere de foreslåtte utredningstemaene i planprogrammet og andre relevante forhold.
Offentlig ettersyn av forslag til planprogram foregår over en periode på seks uker.
Ved offentlig ettersyn av planforslaget får allmennheten mulighet til å belyse og kommentere ulike
forhold ved planforslaget, før det eventuelt vedtas på et senere tidspunkt. Det legges i planprosessen
opp til et samarbeid med Frogn kommune og andre berørte myndigheter. Det vil holdes møter med
offentlige myndigheter ved behov.
For spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon om planprosessen, som beskrives i dette
programmet, kontakt Multiconsult Norge AS v/Jørgen Langgård på telefon; 938 38 271, på e‐post til;
jorgen.langgard@multiconsult.no eller per brev til; Postboks 1424, 1602 Fredrikstad.

6.3

Framdrift
I denne planprosessen legges det opp til følgende tidsplan.
Aktivitet

Uke/år

Ansvarlig

Utarbeidelse av
forslag til
planprogram

‐> 10/2019

Multiconsult
Norge AS

Varsling av
oppstart/off.
ettersyn av forslag til
planprogram

11/2019‐19/2019

Multiconsult
Norge AS
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Innsending av
planprogram til
fastsettelse

20/2019

Multiconsult
Norge AS

Administrativ og
politisk behandling
av planprogram
(fastsetting)

20/2019 ‐ 35/2019

Frogn kommune

Utarbeidelse av
planforslag med
konsekvensutredning

36/2019 – 42/2019

Multiconsult
Norge AS

Innsending av
planforslag med
konsekvensutredning
til administrativ og
politisk behandling

43/2019

Multiconsult
Norge AS

Administrativ og
politisk behandling
av planforslag

44/2019 ‐ 04/2020

Frogn kommune

Offentlig ettersyn av
planforslag med
konsekvensutredning

05/2020 ‐ 11/2020

Frogn kommune

Eventuell justering
av planforslag med
konsekvensutredning
etter offentlig
ettersyn

12/2020 ‐ 13/2020

Multiconsult
Norge AS / Frogn
kommune

Planforslag med
konsekvensutredning
til administrativ og
politisk behandling

14/2020

Frogn kommune

Endelig vedtak av
planforslag med
konsekvensutredning

24/2020

Frogn kommune

Klageperiode

25/2020 ‐>

Frogn kommune

Framdriftsplanen er ikke endelig, og det kan av ulike årsaker foretas mindre eller større endringer.
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