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1. Bakgrunn 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse i tråd 
med føringene i overordnet plan. 
 
Planforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av forslagsstiller Harald Solberg og Oline Lindbäck. 
Planforslaget omfatter gårds- og bruksnummer: 83/33, 83/39, 83/64, 83/70, 83/47 og deler av 83/7. 
Planer for utbyggingen omfatter 83/7 og 83/70.   
 
Det er i samråd med kommunen konkludert med at tiltaket ikke faller inn under vilkårene for 
konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning 
av 1.7.2017. Området er i kommuneplanens arealdel (2015-2027) avsatt til boligformål (område BY3). 
Konsekvenser for miljø og samfunn som følge av planforslaget redegjøres for i planbeskrivelsen. 
 

2. Planstatus og rammebetingelser 
2.1.   Overordnede planer  
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)     
Målet med planen er å legge grunnlag for en mer konkurransedyktig og bærekraftig region, i tillegg til å 
bidra til oppnåelsen av nasjonale mål knyttet til klima, transport, dyrka mark og naturmangfold. Planen 
legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsning på kollektivtransport, sykkel og 
gange. Planen er utarbeidet i felleskap mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og kommunene 
i samarbeid med statlige og regionale aktører. 
 
Kommuneplan 2015-2027  
Gjennom kommuneplanens arealdel er det lagt vekt på å følge opp kommunale ønsker og regionale krav. 
Boligveksten skal fortrinnsvis skje i Flateby og Ytre Enebakk. Totalt legges det opp til 120 nye boliger i året. 
Svenskerud ligger innenfor tettstedavgrensningen til Ytre Enebakk. Det er en ambisjon at størsteparten av 
veksten skal komme der hvor kollektivdekningen  er best samt at boligbyggingen skal skje i gang- og 
sykkelavstand til daglige gjøremål og kollektivtransport.  

 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Ytre Enebakk med byggeområde BY3 Svenskerud. 
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2.2.   Tilgrensende reguleringsplaner    
• Bjerke-Bjerklund. PlanID 389. Regulering av gang- og sykkelvei langs Lillestrømveien 
• Svenskerudtoppen. PlanID 452. Regulering av adkomstveg og boliger. 
 

 
Figur 2. Eksisterende reguleringsplaner i området 

2.3.   Kommunale temaplaner 
Felles kommunal veinorm for kommunene på Romerike (vedtatt 29.4.2019) 
Veinormen skal sikre at alle vei- og gateanlegg i kommunene utformes og bygges etter mål om 
fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Veinormen er vedtatt av kommunestyret og skal føles ved 
utbedring av eksisterende og anleggelse av nye veier.  
  

2.4.   Nasjonale retningslinjer og føringer 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Gjennom Regjeringens «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» 
forventes det at kommunene planlegger for en bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk. Regjeringen 
har som mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Dette legger klare føringer på kommunens 
arealplanlegging. 
 
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
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Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom bla. planlegging stimulere til og bidra til 
reduksjon av klimagassutslipp og økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at 
samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringer.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/08) 
Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. Retningslinjene skal 
trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. Planprosessen skal legge til rette for deltakelse av barn og unge. Retningslinjene slår fast at det 
ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og opphold, skal skaffes til veie fullbyrdige 
erstatningsarealer. 
 
Universell utforming i plan- og bygningsloven 
Krav om universell utforming er gjennom formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) lovfestet, og 
skal ligge til grunn for all arealplanlegging. Det er en overordnet målsetning om bedret tilgjengelighet for 
alle. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er 
bygninger, uteareal eller transportmidler. 
 
Retningslinje for behandling av støy (T-1442/16) 
Formålet med dagens regelverk er å legge til rette for en arealdisponering som forebygger støyplager. I 
henhold til retningslinje T-1442 skal det etterstrebes at alle boenheter får minst en stille side og tilgang til 
egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
Verna vassdrag omfatter hele vassdraget innenfor grensene av nedbørsfeltet. Formålet er blant annet å 
unngå inngrep som reduserer verdien av vassdragsbelte for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv og 
kulturminner. 

3. Planprosessen 
3.1.   Medvirkning 
Det ble avholdt oppstartsmøte 12.3.2019. På møtet var konsulent og kommunen representert. Referat fra 
møtet er datert 28.03.2019. 
 
Det er ikke lagt opp til en mer omfattende medvirkningsprosess gitt at området er avklart på overordnet 
nivå og det legges opp til en utbyggingstetthet tilpasset eksisterende bebyggelse.  

3.2.    Kunngjøring 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet med annonse i Enebakk avis 9. mai 2019 med frist for 
tilbakemelding 6. juni. Varsel om oppstart ble samtidig sendt til naboer, gjenboere og offentlige instanser i 
henhold til kommunens adresseliste og offentliggjort på kommunens og plankonsulentens nettside. Det 
kom 8 tilbakemeldinger. Disse er oppsummert i kap. 7. 
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4. Beskrivelse av eksisterende forhold 
4.1.   Beliggenhet og dagens arealbruk 
Utbyggingsområdet (Svenskerud 1) er på 15 daa og består av deler av gnr. 83, bnr. 7 og gnr. 83. og bnr. 
70. Eier er Harald Solberg og Oline Lindbäck. Planforslaget innbefatter også noen eksisterende 
eiendommer; gbnr. 83/33, 83/39, 83/64 og 83/47.  
 
Planområdet er lokalisert ved Svenskerudveien, ca. 7 km fra Kirkebygda som er administrasjonssenter i 
kommunen. Planområdet ligger litt over 1,5 km fra sentrum i Ytre Enebakk som er ett av de prioriterte 
tettstedene i kommunen.  
 
Nærområdet er delvis bebygd med eneboliger og noen fritidsboliger. Omkringliggende området består i 
hovedsak av skog, jordbruksarealer og spredt bebyggelse.  

   
Figur 3. Planområdets beliggenhet og avgrensning 

4.2.   Landskap og terreng 
Planområdet ligger som en del av et høydedrag som heller mot nordvest fra Svenskerudveien på ca. 123 
moh, ned mot Østbybekken på 111 moh. Landskapet flater av fra bekken og mot Lillestrømveien.  
 

     
Figur 4. Bildeutsnitt fra planområdet. Foto Arealtek 

4.3.  Grunnforhold 
I følge kart fra NGU består berggrunnen av gneis og granitt. Kvartærgeologisk kart viser at planområdet 
ligger i en overgangssone mellom bart fjell og område med tynt humusdekke/torvdekke over berggrunn. 
Dette går gradvis over i havavsetninger med større og større mektighet. Infiltrasjonsevnen er begrenset i 
området. Svenskerud 1 ligger under marin grense. Det er stor sannsynlighet for marin leire, men i et 
usammenhengende, tynt dekke. Det er utarbeidet en geoteknisk datarapport av GrunnTeknikk AS 
(19.09.19) og gjort en vurdering av områdestabilitet av NCO AS (07.02.2020, rev. 7.8.2020). Kun deler av 
området kan bebygges uten at det gjennomføres stabiliserende tiltak. Radonfaren er vurdert til å være lav 
innenfor planlagt utbyggingsområde. 
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Figur 5. Løsmasseavsetninger innenfor planområdet. Kilde: NGU 

 
Figur 6. NCO AS sin vurdering av løsneområde og utløpssoner for ras. 

4.4.   Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke oppført registrerte kulturminner fra nyere tid innenfor planområdet eller SEFRAK-registrerte 
bygninger. 
 
Området er tidligere befart i sammenheng med en arkeologisk registrering på tilgrensende område uten 
at det ble påvist automatisk fredete kulturminner. Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner anses som lavt grunnet topografien. 
 

4.5.   Naturverdier og grøntområder 
Ifølge Artskart er det ikke gjort noen artsregistreringer innenfor planområdet tidligere. Langs Østbybekken 
finnes en smal stripe med gråor-heggskog. 
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Det er gjennomført en kartlegging av området i regi av Biofokus (Notat 2019-42). Det er et betydelig 
problem med fremmede arter (bla. kanadagullris) innenfor området.  
 

   
Figur 7. Områder med kanadagullris og parkslirekne. Foto: BioFokus 

Det er derimot ikke gjort registrering av viktige eller truede arter eller naturtyper, men Biofokus påpeker 
at Østbybekken kan være gyte- og oppvekstbekk for ørret. Østbybekken som renner ut i innsjøen Mjær er 
en del av Mossevassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging. Det er i kommuneplanen krav om 
byggegrense mot bekk og bevaring av kantvegetasjon. 
 

4.6.   Landbruk 
I følge Nibios gårdskart består området av skogsmark og jorddekt fastmark. Deler av det ubebygde 
området er dyrkbart (ca. 5 daa), men med dårlig arrondering. 
 

4.7.   Rekreasjonsbruk og uteområder 
Planområdet består av eksisterende boligbebyggelse, tidligere dyrket mark og skogsmark. I kort avstand 
til planområdet er det større sammenhengende skogområder som representerer en viktig 
rekreasjonsverdi for beboerne. Planlagt utbygging berører ikke viktige områder for friluftslivet og det vil 
settes igjen grønnstruktur langs Østbybekken. Det er kort vei til eksisterende idrettsanlegg ved Mjær 
ungdomsskole. 
 

4.8.   Veg og teknisk infrastruktur  
Veg 
Adkomst til området er via fv. 120 Lillestrømveien inn på privat veg; Svenskerudveien. Det er etablert 
gang- og sykkelveg langs fylkesvegen inn mot sentrum. Nærmeste bussholdeplass er lokalisert langs fv. 
120. 
 
Svenskerudveien er planlagt oppgradert til kommunal standard. Per i dag er vegen gruset fra avkjøring fra 
fylkesvegen og innover til eksisterende boliger og fritidsboliger. Vegen er smal og delvis med over 10 % 
stigning. Det er begrenset med trafikk på vegen som er uten gjennomgangstrafikk. Per i dag er det 15 
helårsboliger og 5 fritidsboliger som har Svenskerudveien som adkomstveg. Med foreslått utbygging vil 
antall boliger øke med 7 boenheter. Iht. SVV sine normalverdier ligger trafikken fra en bolig mellom 2,5 til 
5 bilturer per døgn og per boenhet. Svenskerud er bilbasert og det er naturlig å legge til grunn 4-5 bilturer 
pr. døgn pr. boenhet. ÅDT endres fra 75 til 110 ved en utbygging av Svenskerud 1.  
 
Adkomst fra fylkesvegen og frem til avkjøring til planområdet er regulert gjennom eksisterende 
detaljregulering for Svenskerudtoppen (planID 452). Det er krav om at avkjøring og adkomstveg til nye 
boliger, samt kryssing av Østbybekken, må oppgraderes før etablering av nye boliger. Svenskerudveien på 
denne strekningen ligger som del av gnr. 83, bnr. 7.  
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Figur 8. Avkjøring fra fylkesvegen inn på Svenskerudveien med planområdet i bakkant. Google maps 

VA 
Nordvest for planområdet ligger hovedledning for vann med dimensjon 315 mm. Langs Svenskerudveien 
ligger en 110 mm vannledning med forsyning til eksisterende bebyggelse syd og øst for området. Denne 
kan tilknyttes og forsyne ny bebyggelse med forbruksvann. Spillvann fra ny bebyggelse kan tilknyttes 
eksisterende 160 mm selvfallsledning i samme punkt.  
 
Brannvann 
I henhold til TEK17 er preakseptert ytelse for vannforsyning utendørs satt til 1200 l/min. Det vurderes ut 
fra terrenget i området at løftehøyden fra hovedledning og frem til tilknytningspunktet er ca. 3 meter og 

en lengde på 50 meter. Dette gir et trykktap tilnærmet 0,5 
bar. Med bakgrunn i dette bør det være tilstrekkelig 
kapasitet i eksisterende 110 mm VL for levering av 20 l/s.  
 
Det er eksisterende brannhydrant i sørvestre hjørne av 
planområdet (figur 9).  
 

Figur 9. Eksisterende brannhydrant
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Energiforsyning 
Norgesnett AS har nettstasjon samt høy- og lavspent kabel/luftstrekk i området i henhold til figur 10 
nedenfor. 

 
Figur 10. Eksisterende strømnett i tilknytning til planområdet 

Det går en 22 kV høyspentkabel i nedkant av planområdet. Denne har en 6 meter byggegrense fra ytterste 
fase. Ved behov for omlegging av eksisterende el-nett må dette bekostes av bestiller.  
 
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
 

4.9.   Sosial infrastruktur 
Det er ca. 1 km til Mjær ungdomsskole. Her finnes både idrettshall og utendørs idrettsarena. Ytre Enebakk 
skole for 1. til 7. klasse ligger ca. 1,5 km fra planområdet. Her finner man også diverse servicetilbud.  
Kommunen har full barnehagedekning og det er flere muligheter i nærheten av planområdet.  
 

4.10.  Støy og luftkvalitet 
Det er registrert en ÅDT på 4600 på denne strekningen av Lillestrømveien. Fartsgrensen er 80 km/t. 
Sammen med terreng gjør det at store deler av omkringliggende områder blir påvirket av trafikkstøy, i 
første rekke innenfor gul støysone (Lden 55-65 dB). Det er ikke støyskjerming på strekningen i dag.  
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Figur 11. Beregnet trafikkstøy langs Lillestrømveien forbi planområdet. Kilde: Statens vegvesen 

Det er utarbeidet støyrapport for nytt boligområde som viser at det er behov for avbøtende tiltak 
(Arealtek 7.2.2020).  
 
Det er ikke utarbeidet luftsonekart for området. Området har en gjennomsnittlig trafikkbelastning og det 
er relativt god avstand til fylkesvegen som er vesentligste forurensningskilde til luft i dette området. 
Luftforurensning anses å være begrenset.   

5. Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er del av et område avsatt til ny boligbebyggelse i Ytre Enebakk som er ett av tre prioriterte 
tettsteder i Enebakk kommune. Området planlegges med frittliggende småhusbebyggelse i tråd med 
eksisterende bebyggelse. 
 
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført følgende tilleggsutredninger: 
 Vurdering av naturverdier, BioFokus AS datert 29.8.2019 
 Grunnundersøkelser, GeoTeknikk AS datert 19.9.2019 
 Vurdering av områdestabilitet, NCO AS datert 07.02.2020, revidert 7.8.2020 
 Uavhengig kontroll, Løvlien Georåd AS 11.8.2020 
 Erosjonssikring langs Østbybekken, NCO AS datert 14.8.2020 
 Støyrapport, Arealtek AS datert 07.02.2020 
 VA-notat inklusive overvannsberegning, Arealtek AS datert 02.02.2020 
 Vurdering av flom langs Østbybekken, Arealtek AS datert 26.8.2020 

5.1.  Arealbruk og reguleringsformål 
Planområdet er på totalt ca. 14,3 daa fordelt på reguleringsformålene:  

Formål Feltnavn Areal (daa) 
Bolig – frittliggende småhusbebyggelse BFS 7,2 
Lekeplass f_BLK 0,3 
Kjøreveg f_SKV 0,5 
Annen veggrunn, grøft f_SVT 0,5 
Grønnstruktur - naturområde GN 5,8 
Sum  14,3 
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5.2.   Avgrensning og hovedgrep 
Planområdet avgrenses av Østbybekken, eksisterende eneboliger og Svenskerudveien. Ny bebyggelse 
etableres i skråning ovenfor bekken og tilpasses eksisterende bebyggelse og terreng. Ny bebyggelse 
utnytter et gjenværende restareal i et veletablert boligområde.  
 
Det settes av en betydelig grønnstruktursone ned mot bekken, både av hensyn til biologisk mangfold 
generelt, det forhold at bekken kan være gyte- og oppvekstplass for ørret og som en følge av dårligere 
grunnforhold i dette området. 
 
Byggegrenser er angitt på plankartet. 

 
Figur 12. Detaljregulering for Svenskerud 1 

5.3.  Planlagt bebyggelse (BFS1 og BFS3)  
Planlagt ny bebyggelse blir en del av eksisterende boligområde. Det åpnes for en blanding av eneboliger 
og tomannsboliger. Til sammen åpner planforslaget for inntil 7 nye boenheter. Planområdet omfatter 
også 4 eksisterende eneboliger (BFS2 og BFS4). 
 
Det legges til rette for boliger med to etasjer, og der terrenget tillater kan det i tillegg etableres 
sokkeletasje. Utnyttelsesgraden blir mellom 30-35 %-BYA med tillatt gesims- og mønehøyde på 
maksimum 8 og 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Det legges ikke føringer på valg av takform, men nye boliger må tilpasses omgivelsene og det må 
redegjøres for fjernvirkning i forbindelse med byggesøknad.  
 
Parkering skal løses på egen tomt og følge vedtatte parkeringsbestemmelser med 2 p-plasser for 
eneboliger og boenheter over 75 m2 BRA iht. kommunens nylig vedtatt parkeringsnorm. I tillegg skal 
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gjesteparkering ivaretas med henholdsvis 1 og 0,5 p-plass. Sykkelparkering løses på den enkelte eiendom. 
Kommunens parkeringsnorm krever videre et parkeringsforbud langs vei. 

 
Figur 13. Illustrasjon som viser forslag til fremtidig utnyttelse av planområdet. Ill: Arealtek AS 

 
Figur 14. Forslag til ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse sett fra vest og fra nord. Ill: Arealtek AS 
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5.4.  Universell utforming 
Bygninger og uteområder vil bli utformet i tråd med gjeldende teknisk forskrift. Det skal legges vekt på at 
adkomst til lekeplass blir tilgjengelig for alle.   
 

5.5.  Uteoppholdsareal, lekeplass og grønnstruktur 
Gjennom kommuneplanens arealdel er det satt krav om at det som minimum skal avsettes mellom 200 og 
250 m2 til uteoppholdsareal for frittliggende småhusbebyggelse. Terrasse som ikke er overbygd på 
bakkenivå inngår som en del av utearealet (MUA).  
 
For delområde BFS1 skal minst 70 m2 skal være privat uteoppholdsareal, resterende kan være felles og 
inkluderer område avsatt til lekeplass. Uteoppholdsareal skal plasseres med gode solforhold og 
skjermet for støy og forurensning. Arealet skal tilfredsstille T-1442/16 mht. støy. 
 
For eksisterende eneboliger (BFS2 og BFS4) skal MUA løses på egen eiendom. Ny boligtomt BFS3 kan 
enten løse MUA på egen eiendom eller som del av felles lekeplass. 
 
Det er avsatt et område til nærlekeplass (f_BLK). Lekeplassen skal som minimum inneholde sittegruppe, 
en sandkasse eller et lekeapparat. Lekeplassen skal ha tilgjengelig adkomst og skjermes mot støy fra 
fylkesvegen. Det skal etableres et smett fra øvre del av planområdet via BFS1 for enklere tilgang til 
lekeplassen.  
 
Nytt boligområde grenser inntil et større område avsatt til grønnstruktur (GN) langs Østbybekken på 
mellom 18 og 49 meter. Samme med lekeplass og uteoppholdsareal bidrar grøntdraget til et variert 
område for lek og uteopphold for nye og eksisterende boliger. Området utgjør videre en viktig buffersone 
mot Østbybekken. Det er ikke tillatt med noen form for bebyggelse her og eksisterende lauvtrevegetasjon 
innenfor en sone på minimum 15 meter skal ivaretas iht. anbefalingene i notat fra BioFokus.   
 

5.6.  Støy 
I henhold til utarbeidet støyrapport (Arealtek 7.2.2020) berøres det aller meste av planområdet av gul 
støysone som følge av trafikken på fv. 120 – Lillestrømveien. Støyen fra veien bærer langt som følge av 
terrenget som stiger mot bebyggelsen. Ideelt sett ønsker man å skjerme for støy nær kilden. I dette 
tilfellet er dette utenfor planområdet og det må gjøres lokale tiltak. 
 
I utarbeidet støyrapport vises det til at ny bebyggelse oppnår en stille side. Ved detaljprosjektering av nye 
boliger må det ivaretas at nye boliger får minimum ett soverom og at 50% av oppholdsrommene vender 
vekk fra vegen. Bebyggelsen ligger innenfor nedre sjikt i gul støysone og beregninger gjort i utvalgte 
fasadepunkt mot Lillestrømvegen ligger mellom 52,2 dB og 59 dB. Krav til innendørs støynivå vil være 
oppfylt ved bygging etter gjeldende bygningsteknisk krav i TEK 17. 
 
Når det gjelder områder til uteopphold og lek må disse enten skjermes lokalt eller lokaliseres slik at selve 
bebyggelsen virker som en støyskjerm. Avbøtende tiltak må synliggjøres i forbindelse med byggesøknad. 
Hensynet til støy er i varetatt gjennom bestemmelser til planen. 
 
5.7.  Trafikkløsning og tilgjengelighet for gående og syklende 
5.7.1. Adkomst fra hovedvei 
Boligene får adkomst fra Lillestrømvegen, fv., 120, via den private Svenskerudveien. Svenskerudveien er 
av kommunen forutsatt oppgradert og regulert i tråd med føringene i detaljregulering for 
Svenskerudtoppen (planID 452). Dette gjelder fra og med kryss med fv. 120 til og med avkjørsel til 
eiendom som skal bebygges, og inkluderer eksisterende bru over Østbybekken. Avkjøring fra fv. 120 skal 
være i henhold til Statens Vegvesen sine veinormaler. Det er en forutsetning at vegen er oppgradert før 
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det kan gis brukstillatelse til nye boliger. Utbedring av vegen er noe velforeningen også jobber med. 
Svenskerudveien har i dag grusdekke, er mellom 3 og 3,5 meter bred og er relativt bratt.  
 

5.7.2. Tilgjengelighet for gående og syklende 
Svenskerudveien er ikke ideell for gående og syklende. Tatt i betraktning lav ÅDT og at det ikke er 
gjennomgangstrafikk i området anses det akseptabelt, ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv, at 
Svenskerudveien også benyttes av gående og syklende.  
For boliger innenfor planområdet er det ca. 180 meter fra avkjøring/adkomstveg til etablert gang- og 
sykkelvei langs Lillestrømvegen (rv. 120). Det er gang- og sykkelvei hele veien inn til skole og 
sentrumsområde. Ved kryss mellom Svenskerudveien og Lillestrømvegen er det bussholdeplass. 
 

 
Figur 15. Dagens standard på Svenskerudveien. Nytt boligområdet med adkomst (SKV1 og SKV2) markert. Foto: Arealtek 

5.7.3. Utforming av veger 
Utarbeidelse av veiene er med utgangspunkt i felles kommunal veinorm. Adkomst fra Svenskerudveien 
inn til nye boliger (f_SKV1) vil bli etablert med 3,5 meters bredde og grøft på 1,25 meter på hver side. 
Grøft langs BFS1 og BFS3 har bredde 2,5 m for håndtering av overvann fra disse formålene. Eksisterende 
adkomstveg (f_SKV2) tilrettelegges med tilsvarende standard. Denne er lengre enn makslengden iht. 
veinormen, men på grunn av eksisterende boliger og terreng er det ikke mulig med bredere vei. f_SKV2 er 
også adkomstveg til 4 eksisterende boliger.  
 
f_SKV1 etableres med frisikt iht. veinormalen til kommunen. For f_SKV2 er frisikt ivaretatt i gjeldende 
reguleringsplan for Svenskerudtoppen. 
 

5.8.   Tilknytning til teknisk infrastruktur 
5.8.1. Plan for VA og overvann  
Vannforsyning 
Nordvest for området ligger hovedledning for vann med dimensjon 315 mm. Langs Svenskerudveien ligger 
en 110 mm vannledning med forsyning til eksisterende bebyggelse syd og øst for området. Denne kan 
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tilknyttes og forsyne ny bebyggelse med forbruksvann. Det etableres en ny vannkum for tilkobling av 
felles forsyningsledninger til feltene. 
 
Brannvann 
Området planlegges utbygd med småhusbebyggelse. I henhold til TEK17 er preakseptert ytelse for 
vannforsyning utendørs satt til 1200 l/min. Det vurderes ut fra terrenget i området at løftehøyden fra 
hovedledning og frem til tilknytningspunktet er ca. 3 meter og en lengde på 50 meter. Dette gir et 
trykktap tilnærmet 0,5 bar. Med bakgrunn i dette bør det være tilstrekkelig kapasitet i eksisterende 110 
mm VL for levering av 20 l/s. Eksisterende hydrant benyttes for brannvann. 
 
Spillvann 
Spillvann fra ny bebyggelse kan tilknyttes eksisterende 160 mm selvfallsledning i samme punkt som for 
vann, se figur 16. Det etableres ny kum for tilkobling av selvfall. 

 
Figur 16. Situasjonsplan for VA, eksisterende og fremtidig situasjon. Arealtek AS 

Flom 
Bebyggelsen er i illustrasjon planlagt over kote 116,5. Flom er vurdert ut fra tidligere hendelser i området.  
Bekken ligger på kote 111 og området nordvest for bekken, mot fylkesveien, opp mot kote 113. 
Svenskerudveien ligger på begge sider av brua på ca. kote 112. Det er i VA-notat vurdert som svært lite 
sannsynlig at et flomsenario skal kunne påvirke bebyggelsen beliggende vesentlig høyere enn arealene 
som oversvømmes. Ny bebyggelse er videre lagt over flomkote 116 vist i aktsomhetskart for flom (NVE). 
 
Overvann 
Det er gjort overvannsberegninger for de nye boligområdene BFS1 og 3. Overvann skal i hovedsak 
håndteres lokalt på den enkelt eiendom. Grunnet dårlige masser for infiltrasjon er det tatt utgangspunkt i 
bruk av regnbedd og infiltrasjon i det øvre laget i bunnen av hver tomt for å forsinke og frodrøye 
avrenning over terreng mot bekken.  Utforming må endelig detaljeres ved søknad om IG og er ivaretatt 
med egen bestemmelse til planen. Det vises til VAO-notat datert 1.9.2020. 
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5.8.2. Strømtilknytning 
I tilbakemelding fra Norgesnett AS vises det til ulike alternativ for tilkobling til strømnettet. Det er ikke 
nødvendig å sette av areal til ny nettstasjon innenfor planområdet. Planområdet kan få strøm fra E2020 
ved Svenskrudveien 2 og/eller ved bytte av trafo i Svenskerudbakken 9 (E2035).  
 
Nytt strømforsyningsnett til området må anlegges i samråd med netteier. Ved omlegging av eksisterende 
el-nett må dette bekostes av bestiller/utbygger 
 

5.9.   Avfallshåndtering 
Avfallshenting faller inn under ROAF sine rutiner og henteordning. Det er for hele Svenskerud inngått 
avtale med ROAF og opparbeidet felles renovasjonsområde ved Østbybekken. Dette området har god 
tilgjengelighet for søppelbil. Det legges til grunn at dagens ordning videreføres og tilrettelegges ikke for 
felles område for avfallshåndtering i tilknytning til nye boliger.  
 
Den felles renovasjonsplassen for beboerne i dette området er regulert gjennom reguleringsplan for 
Svenskerudtoppen (PlanID 452). Det bør vurderes samarbeide om oppgradering av felles løsning i form av 
avfallsbrønner innenfor avsatt område.  
 

5.10. Miljøoppfølging 
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) for bygge- og anleggsfasen for å sikre at tiltakene i 
ROS-analysen følges opp og at det tas tilstrekkelig miljøhensyn. Planen skal bla. ivareta: 
 potensiell forurensning i anleggsfasen behandles forskriftsmessig 
 tiltak som hindrer spredning av fremmede arter i anleggsfasen iverksettes 
 støykrav i T-1442/16 innfris i anleggs- og driftsfasen 
 sikkerhet i nærmiljøet ivaretas i anleggsperioden 
 helhetlig plan for massehåndtering 
 
Planen utarbeides i samsvar med Enebakk kommunes mal, og gjelder ved utbygging av nye boliger.  

6. Beskrivelse av virkninger for miljø og samfunn 
Virkninger for miljø og samfunn skal i forbindelse med planarbeidet enten sikres gjennom en 
konsekvensutredning i tråd med føringene i Forskrift om konsekvensutredning eller som en del av 
planbeskrivelsen. Formålet er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer og tiltak (forskriftens §1).  
 
§6 i forskriften viser til planer som alltid skal konsekvensutredes. Det gjelder reguleringsplaner for tiltak i 
vedlegg I med unntak av når tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med dette (§6 bokstav b). §8 i forskriften viser til planer som skal konsekvensutredes hvis de får 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter §10. I kommuneplanens areadel 2015-2027, endelig 
vedtatt i 2016, ligger Svenskerud 1 innenfor område BY3 avsatt til boligformål. I boligbyggeprogrammet 
(sist endret 12.10.18) er det anslått 30 nye boliger innenfor dette området. 
 
Etter en helhetlig vurdering legges det til grunn at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, 
jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8. Dette begrunnes med at tiltaket er akseptert 
omdisponert i kommuneplanens arealdel. Det er foretatte en overordnet avveining av arealdisponeringen 
av området gjennom kommuneplanens arealdel. Planens virkning på miljø og samfunn anses akseptabel 
og ivaretatt i forbindelse med gjennomførte utredninger og tilpasninger av tiltaket slik det frem går av 
planbeskrivelsen og i forslag til planbestemmelser. Hensynet til miljø og samfunn anses tilstrekkelig 
ivaretatt i planarbeidet.  
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6.1.   Samordnet areal- og transportplanlegging 
Planområdet ligger relativt nært til sentrum i Ytre Enebakk og innenfor området kommunen har definert 
som tettstedet «Ytre Enebakk». Det er ca. 1,5 km til sentrum, skole og butikker og det er kort veg til 
eksisterende gang- og sykkelvei. Det er flere etablerte boliger i området i dag og planforslaget utgjøre en 
mindre fortetting innenfor et etablert område. 
 
Nærmeste bussholdeplass ligger langs fylkesvegen. Det er relativt bra bussdekning. Det er likevel trolig at 
per i dag vil en del av persontrafikken bli bilbasert, samtidig ligger det til rette for mer bruk av 
kollektivtransport og sykkel/gange.  
 

6.2.   Forholdet til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven 
Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og Artskart). Det er i 
tillegg gjennomført en biologisk kartlegging i forbindelse med planarbeidet (BioFokus-notat 2019-42). Det 
er ikke registrert naturtypelokaliteter eller arter som kan defineres som spesielt viktige for biologisk 
mangfold innenfor planområdet. 
 
Området domineres av skogsmark på høy bonitet. Et større parti kan dessuten karakteriseres som 
ruderatmark/«skrotmark». Det ble ikke registrert arter eller naturtyper av stor verdi innenfor området, 
men kantsoner er generelt viktig for biologisk mangfold, fungerer som en vandringskorridorer for ulike 
arter og virker flomdempende. Det anbefales derfor i rapport fra BioFokus at det settes av omlag 15 
meter som forblir ubebygd og beholder eksisterende vegetasjon. Dette er videreført i planforslaget. 
 
Det vises videre i rapporten til at Østbybekken, som er en del av Mossevassdraget, kan være gyte- og 
oppvekstbekk for ørret og at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om bekken og naturverdiene 
knyttet til denne. Østbybekken påvirkes ikke direkte av planlagt utbygging og med avsatt kantsone 
(grønnstruktur) på mellom 18 og 49 meter ivaretas hensynet til minimum 15 meter grøntbelte på 
strekningen som foreslått i rapporten.  
 
Det er registrert betydelig med fremmede arter, både kanadagullris, lupin, spirea og parkslirekne i til dels 
store bestander innenfor planområdet. Alle artene er iht. Fremmedlista 2018, vurdert å være arter med 
svært høy risiko for spredning i norsk natur. Det er tatt inn en egen bestemmelse til planen for å unngå 
videre spredning. 
 
Det vises til foreliggende kunnskap og vedlagt sjekkliste. Basert på tilgjengelig kunnskap og gjennomført 
registrering legges til grunn at det foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (§ 8) for planområdet, men 
at føre-var-prisnippet må legges til grunn for tiltak som berører Østbybekken. Det er tatt konkrete 
forhåndsregler for å unngå spredning av fremmede arter. Utfra foreliggende kunnskap og tiltak i form av 
juridisk bindende planbestemmelser legges til grunn at de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i Naturmangfoldloven, Nml. §§ 9-12 er oppfylt. 
 

6.3. Grunnforhold 
Det er i regi av GrunnTeknikk AS (19.9.2019) gjennomført grunnboringer både innenfor planområdet, i 
området ved kulvert og utenfor planområdet ved rv. 120. Området har varierende stabilitet ved at det 
stedvis er fjell i dagen/antatt kort avstand til fast grunn i øst og sør, mens det nærmere bekken og mot 
vest i planområdet er registret mer sensitiv grunn og økende dybde til fast grunn/antatt fjell. NCO AS har 
foretatt en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten (7.2.2020, rev. 7.8.2020). Løvlien Georåd har 
foretatt en kvalitetsvurdering av arbeidet.  
 
Området for utbygging er innskrenket som følge av at det er registrert områder med ustabile 
grunnforhold (mulig kvikkleire). Nye boliger inklusive adkomstveg er lokalisert i område hvor borprøvene 
viser at det er grunt til fast grunn/antall fjell. Deler av planområdet er avsatt med hensynssone 
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fareområde. De nedre delene av planområdet avsettes til naturområde og lauvtrevegetasjon med intakt 
rotsystem må bevares i en sone på minimum 15 meter. Lekeplassen er plassert utenfor fareområde for 
ras. 
 
Det må utarbeides en geoteknisk vurdering spesifikt for planlagte tiltak i reguleringsområdet som sikrer at 
stabiliteten ivaretas i forbindelse med detaljprosjektering av tiltak. Dokumentasjon må foreligge ved 
søknad om tillatelse til tiltak.  
 

6.4.   Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. Fylkeskommunen 
har ikke krevd arkeologisk registrering i forbindelse med planarbeidet. Dersom det likevel skulle oppdages 
automatisk fredede kulturminner i forbindelse med tiltak i marken skal arbeidet på området stanses og 
melding om funn straks sendes fylkeskommunen, i henhold til Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 

6.5.   Rekreasjons og friluftsliv 
Planområdet er omgitt av noe skog og eksisterende bebyggelse. Det renner en bekk i ytterkanten av 
planområdet. En utbygging som planlagt vil i liten grad legge begrensning på tilgang til friluftsområder og 
etablert turstruktur.  
 
Grønnstrukturen langs bekken ivaretas i en bredde på mellom 18  og  49 m.  
 
Sør for planområdet ligger større sammenhengende skogområder uten tilrettelegging (Turkart for Follo). 
Områdene er egnet for skogstur og til rekreasjon. Disse områdene er tilgengelig via enden av 
Svenskerudveien. 
 
Planforslaget anses ikke å få negative konsekvenser for friluftsliv og rekreasjonsmuligheter for 
eksisterende eller nye boliger. 
 

6.6.  Stedets karakter og visuell påvirkning 
Planområdet ligger i ytterkant av sentrum av Ytre Enebakk, i et område preget av spredt bebyggelse og 
landbruksarealer i form av åpne jorder og mindre skogholt.  
 
Ny bebyggelse bryter ikke horisonten, tilpasses terrenget og det bevares en bred grøntsone mot bekken. 
Planlagte boliger vil i liten grad påvirke omgivelsene i negativ retning selv om utbyggingen vil påvirke  
utsikten for noen av de eksisterende boligene. 
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Figur 17. 3D-modell med forslag til nye samt eksisterende boliger innenfor Svenskerud 1. Ill. Arealtek AS 

 
Det er gjennomført en sol/skygge-analyse for vår- og høstjevndøgn (fig. 18) samt sommersolverv (fig. 19) 
som viser at ny bebyggelse ikke medfører dårligere solforhold for eksisterende boliger i sommerhalvåret. 
 

 
Figur 18. Sol- og skyggeanalyse for ny bebyggelse for vår-/høstjevndøgn kl. 12 og 17. Illustrasjon: Arealtek 
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Figur 19. Sol- og skyggeanalyse for ny bebyggelse ved sommersolverv kl. 12 og 17. Illustrasjon: Arealtek 

 

6.7.   Barn og unges interesser 
Boligene ligger fritt til i et etablert boligområde med gode muligheter for lek og aktivitet i tilknytning til 
boligområdet. Det er videre kort veg til omkringliggende skogsområder og aktivitetsområdet i tilknytning 
til ungdomsskolen.  
 
Innenfor planområdet er det begrenset med trafikk. Svenskerudveien er planlagt utbedret og langs 
fylkesvegen er det gang- og sykkelveg som sikrer tilfredsstillende trafikksikkerhetsforhold.  
 

6.8.   Støy og støv 
Det legges opp til en begrenset økning i antall boliger slik at endringen i konsekvenser for eksisterende 
boliger mht. støv og støy som følge av økt trafikk blir relativt begrenset. Det skal utføres tiltak for å unngå 
støvspredning fra anleggsområdet. Den viktigste støykilden i området er trafikkstøy fra fylkesvegen. Det 
meste av området ligger innenfor gul støysone, men i nedre sjikt. Det er utført en støykartlegging og det 
konkluderes med at det kan oppnås tilfredsstillende støyforhold for nye boliger og lekeplass iht. T-
1442/16. Det forutsettes støyskjerming av lekeplass og at alle nye boliger får minst en stille side. I 
forbindelse med byggesøknad må det dokumenters at tiltaket oppnår tilfredsstillende støyforhold på 
uteoppholdsareal og at minst ett soverom og 50% av oppholdsrom vender mot stille side. Retningslinjer 
for støy i arealplanlegging T-1442/2016 gjelder for området. Grensene for støy i anleggsperioden skal 
overholdes. For boligbebyggelse skal innendørs støynivå være på maks 30 dBA og alle boenheter skal ha 
tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Dette er sikret gjennom bestemmelser til planen. 
 

6.9.   Teknisk infrastruktur 
Offentlig vann- og spillvannsnett har tilstrekkelig kapasitet og feltets tilknytning vil ikke medføre endret 
situasjon for VA-nettet. Det er synliggjort hvordan overvann inkl. klimapåslag kan håndteres lokalt på 
tomtene. VA-notat (Arealtek 02.02.2019) har skissert løsning for dette. Hensynet til lokal 
overvannshåndtering er videre i varetatt i bestemmelse til planen. 
 
Det er vanntilgang tilstrekkelig for slokkevannsuttak. 
 
Det er ulike alternativ for tilkobling til strømnettet som ved tilpasninger har kapasitet til de planlagte 
boligene. Det er ikke nødvendig å sette av areal til ny nettstasjon. Nytt strømforsyningsnett til området 
må anlegges i samråd med netteier. 
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6.10.  Trafikkforhold 
Planområdet får samme adkomstveg som eksisterende område Svenskerudtoppen (PlanID452). Veien er 
privat. Den holder per i dag ikke kommunal standard og er forutsatt utbedret. Utbedring av veg og kryss 
er regulert gjennom eksisterende detaljregulering for Svenskerudtoppen og er en forutsetning for videre 
utbygging.  
 
Planforslaget medfører en begrenset trafikkøkning i forhold til dagens situasjon siden det kun legges til 
rette for inntil 7 nye boenheter.   
 
Ved utbedring av adkomstveg vil tilgjengeligheten for gående og syklende bedres betraktelig. 
 

6.11. Massebalanse 
All massedisponering i utbyggingsområdet skal ha som utgangspunkt at masser er en ressurs som skal 
sikres en god samfunnsmessig utnyttelse og at nødvendige miljøhensyn tas. Størst mulig del av massene 
skal håndteres og gjenbrukes på anlegget. Dette ivaretas igjennom Miljøoppfølgingsplanen (MOP) som 
skal sendes til kommunen.  
 

6.12.   Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Den planlagte etableringen av nye boliger anses ikke å få økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

6.13.  ROS-analyse  
Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger 
vedlagt.  

Resultatene av ROS-analysen viser at ved å ta tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå, er 
det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke kan bygges ut. Hendelser 
med gul eller rød risiko i ROS-analysen er gitt en nærmere beskrivelse og vurdering i ROS-analysen. Det 
gjelder for hendelsene: 
 Nr. 3 Løsmasseskred (kvikkleire/utglidning) 
 Nr. 5 Elve-/bekkeflom 
 Nr. 13 Strandsone til vann og vassdrag 
 Nr. 21 Støy fra trafikk, industri el andre forhold 
 Nr. 33 Ulykke med gående og syklende 
 Nr. 34 Ulykke ved anleggsgjennomføring 
 
Etter gjennomføring av avbøtende tiltak er det vurdert at hendelsene vil få akseptable risiko, jf. fig. 18. 
Det anses ikke nødvending å iverksette tiltak utover det som ivaretas gjennom bestemmelser til planen og 
gjeldende forskrifter. 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 ubetydelig 2 mindre 
alvorlig 

3  alvorlig 4  svært alvorlig 
 

4  Meget sannsynlig     
3  Kan skje av og til     
2  Mindre sannsynlig  Nr. 13, 21   
1  Lite sannsynlig  Nr. 5 Nr. 33 Nr. 3, 34 

Figur 20. Oppsummering av uønskede hendelser etter tilpasning og gjennomføring av avbøtende tiltak.  

 



23 

23 Detaljregulering for Svenskerud 1 – planbeskrivelse

7. Innkomne merknader til varsel om oppstart 
Det kom inn uttalelse fra følgende instanser: 
 Hafslund Nett as datert 16.5.2019 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 21.5.2019 
 Statens vegvesen datert 24.5.2019 
 Romerike Avfallsforedling IKS datert 29.5.2019 
 Norges vassdrags- og energidirektorat datert 31.5.2019 
 Follo Brannvesen datert 4.6.2019 
 Akershus fylkeskommune datert 7.6.2019 og 17.6.2019 
 Birgit Neuendorff datert 5.6.2019 
 
Hafslund Nett  
Hafslund Nett har kun anleggskonsesjon i Enebakk kommune. For denne planen foreligger det ikke 
elektriske anlegg etter anleggskonsesjon (regionalnett) innenfor planområdet. Hafslund Nett vil derfor 
ikke komme med noen uttalelse i forbindelse med planarbeidet 
 
Kommentar: 
Tas til orientering. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Fylkesmannen viser til at store deler av planområdet blir liggende i gul støysone og at det må synliggjøres i 
plankart og bestemmelser at hensynet til støy vil bli ivaretatt. Videre vises det til at boligområdet ligger et 
stykke unna Ytre Enebakk sentrum (1,7 km) og således vil bidra til tettstedsspredning og bilavhengighet. 
Nye boliger må dermed regnes inn i de 20% kommunen kan tillate utenfor prioriterte vekstområder. 
 
Det må tas hensyn til bekken og tilliggende kantsone og bestemmelsene i kommuneplanen må følges opp. 
Fylkesmannen minner videre om at arealer som skal brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, 
støy, trafikk fare og annen helsefare. 
 
Kommentar: 
Vi har merket oss Fylkesmannen innspill. De ulike hensynene vil bli synliggjort og ivaretatt i det videre 
planarbeidet, i planbeskrivelsen og i bestemmelser til reguleringsplanen. Det blir utarbeidet støyrapport. 
Statens vegvesen 
Adkomst til planområdet fra fylkesveg 120 er regulert gjennom vedtatt detaljregulering fri 
Svenskerudtoppen. Vegvesenet forventer at rekkefølgekrav knyttet til utbedring av krysset fylkesveg 120 x 
Svenskerudveien tas inn i bestemmelsene. Det forventes videre en støyfaglig utredning da deler av 
planområdet ligger innenfor gul støysone. 
 
Kommentar: 
Det er også fra kommunen i oppstartsmøte presisert at de samme rekkefølgebestemmelsene må gjelde for 
Svenskerudtoppen og Svenskerud 1. 
 
Det utarbeides en støyrapport som viser støynivå og avbøtende tiltak. 
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Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 
ROAF har egne krav og føringer ved etablering av renovasjonsløsninger som innebærer krav til type 
løsning, plassering, sikkerhet, adkomst og manøvrering for renovasjonskjøretøy. Skal renovasjons løses på 
egen eiendom må veien utbedres. Det vises videre til at ROAF krever fellesløsning for prosjekter av denne 
størrelsen. Det forutsettes at renovasjon blir ivaretatt og at det blir regulert areal for renovasjonsløsning. 
 
Kommentar: 
Innspillet fra ROAF tas til etterretning. Det planlegges for felles løsning for de nye boenhetene. På grunn av 
adkomstvegen bør avfallshåndtering ses i sammenheng med en oppgradering av eksisterende plass for 
avfallshåndtering som er etablert nærmere fylkesvegen. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
NVE viser til sine ansvarsområder innenfor flom, erosjon, skredfare og allmenne interesser knyttet til 
vassdrag. Det er forslagsstillers ansvar at disse forholdene blir vurdert i planarbeidet. Det vises til TEK17 
 
Dersom planen berører NVE sine saksområder skal NVE har planen tilsendt ved offentlig ettersyn, men 
legger til grunn at kommunen vurderer og ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. Det kan 
bes om konkret faglig bistand fra NVE. 
 
Kommentar: 
Planområdet grenser inntil bekk og ligger under marin grense. Fortetting med en større andel tette flater 
får betydning for håndtering av overvann og flomveger. Dette er forhold som omfattes av NVE sine 
saksområder og som må ivaretas i det videre planarbeidet. Det utarbeides en geoteknisk vurdering for 
området. 
 
Follo Brannvesen 
Brannvesenet påpeker at tilgjengelighet for våre rednings- og slukkemannskap med nødvendig utstyr må 
ivaretas i hele planområdet. Vedlagt uttalelsen er «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper…» 
 
Kommentar: 
Innspillet tas til orientering og følges opp i det videre planarbeidet. 
 
Akershus fylkeskommune 
Fylkeskommunen viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og føringer i denne 
planen. Området er ikke befart, men ut fra foreliggende kunnskap kjenner en ikke til nyere tids 
kulturminner vil bli berørt. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner har Akershus fylkeskommune 
vurdert at det ikke er nødvendig å foreta arkeologisk registrering, men at det er viktig at de som skal 
utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at det kan være ukjente fornminner i området. 
Alle fornminner fra før 1536 er fredet, også slik som ikke er registrert.  
 
Fylkesmannen mener tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan og har ingen ytterligere merknader. 
 
Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning.  
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Birgit Neuendorff 
Som beboer og eier av Svenskerudveien 20 presiserer Neuendorff at det ikke er ønskelig å avgi tomteareal 
til vegformål. Det fremgår i innspillet også en bekymring knyttet til støy, støv og slitasje på vegen som 
følge av økt trafikk. Det ønskes en skriftlig konsekvensanalyse over hvordan reguleringen vil påvirke 
Neuendorff sin eiendom og hvilket verditap dette vil medføre. Det vises videre til tidligere innspill til 
kommunen når det gjelder drenering, kloakkering, vann, høydeforskjell på ny vei, dette innspillet følger 
ikke vedlagt. Det presiseres også at de nye boligene ikke må bli for høye i forhold til terrenget.  
 
Det ønskes tilbakemelding per brev. 
 
Kommentar: 
Svenskerudveien fra fylkesvegen frem til nytt planområde er regulert gjennom planen Svenskerudtoppen. 
Reguleringsplan for Svenskerud 1 vil ikke påvirke denne. En økning i antall boliger vil nødvendigvis 
medfører økning i trafikken, men en utbygging og fortetting med boliger i dette området er avklart og 
godkjent gjennom kommuneplanen. Samtidig er det viktig at ny bebyggelse tilpasses omgivelsene og ikke 
medfører unødvendige ulemper for eksisterende boliger. Det planlegges for bebyggelse i 2 etasjer, men 
tilpasset terrenget. 
 
Det ligger ikke til en prosess etter plan- og bygningsloven å utrede konsekvenser knyttet til verditap hos 
berørte parter. Innspill fra naboer og gjenboere tas med i den videre planen. Det vil på ny bli anledning til 
å uttale seg når planen sendes på offentlig høring. Naboer vil få tilsendt planforslaget per brev. 

8. Avsluttende kommentar 
Planforslaget medfører en mindre omdisponering av et restareal som i dag er ubebygd.  
 
Arealet som planlegges bebygd med boliger er akseptert omdisponert gjennom kommuneplanens 
arealdel. Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka mark. Noe dyrkbar mark blir omdisponert, 
men denne har relativt dårlig arrondering og størrelse ut fra dagens krav. Det settes av en 
vegetasjonssone ned mot Østbybekken. Grunnforholdene ned mot bekken er utfordrende med 
muligheter for kvikkleire og må ivaretas i forbindelse med utbygging i tråd med den geotekniske 
vurderingen av området. 
 
Med plassering innenfor kommunens vedtatte vekstområder bidrar etableringen til en styrking av Ytre 
Enebakk tettsted i tråd med kommunens langsiktige arealstrategi. Det anses at de positive virkningene av 
planforslaget er større enn de negative konsekvensene. 
 

9. Vedlegg 
 ROS-analyse, datert 28.08.2020 
 Illustrasjoner datert 31.08.2020 
 Plankart datert 24.03.2020, revidert 26.08.2020 
 Naturfaglig notat datert 29.9.2019 
 Sjekkliste naturmangfoldlovens §§ 8-12 datert 06.02.2020 
 Geoteknisk datarapport datert 19.9.2019  
 Geoteknisk vurdering datert 07.02.2020, revidert 7.8.2020, supplert med notat datert 14.8.2020 
 Uavhengig kontroll datert 11.8.2020 
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 VAO-notat datert 01.09.2020, og flomvurdering datert 26.8.2020  
 Situasjonsplan VA datert 1.9.2020 
 Støyrapport med vedlegg datert 07.02.2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


