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Vår ref. 18/01394-112 Dato 31.08.2022 

 

R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen - Notat om beslagleggelse av 
dyrka og dyrkbar mark 
 

I forbindelse med behandlingen av reguleringsplan for Vollskogen har det vært 
mange spørsmål fra politikere knyttet til beslagleggelse av dyrka og dyrkbar 

mark. Dette notatet redegjør for hvor mye dyrka og dyrkbar mark som vil bli 
beslaglagt med planforslaget som foreligger sammenlignet med 
utbyggingsområdet som er avsatt i kommuneplanen.  

 
Tabellen under viser de sentrale tallene. Tallene er hentet fra planbeskrivelsen til 

reguleringsplanen og kommunens kartgrunnlag. 
 
 Dyrka mark Dyrkbar 

mark 

Totalt  

(dyrka + dyrkbar 

mark) 

Utbyggingsområde i kommuneplanen  13 daa 123 daa 136 daa 

 

Utbyggingsområde i reguleringsplan 13 daa 166 daa 179 daa 

Av dette tallet utgjør sammenhengende 

grønnstruktur (GF1, GBG9 og GBG10) 

6,1 daa 19,9 daa 26 daa 

 

Kjøreadkomstvei utenfor 

utbyggingsområdet (Nedre Pentagonvei) 

1,8 daa 0,7 daa 2,5 daa 

Gang og sykkelveier utenfor 

utbyggingsområdet 

(mot Herumveien og skolevei mot 

Vollveien) 

3,2 daa 1,8 daa 5 daa 

Samlet beslagleggelse i planforslaget 

(Utbyggingsområde + adkomstvei + gs-

veier) 

18 daa 168,5 daa 186,5 daa 
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Utbyggingsområdet B11 avsatt i kommuneplanen 2015-2027  

Det har vært ulike tall på hvor stort utbyggingsområdet i kommuneplanen er i 
løpet av reguleringsplanprosessen. Grunnen til det er at det ble spilt inn et areal 

på 175 daa i forrige kommuneplanrullering. Dette arealet ble etter mekling 
redusert til 161 daa. 
 

På grunnlag av utbyggingsområdets utstrekning i kommuneplankartet for 2015-
2027 og NIBIOs kartdata over jordbruksareal og dyrkbar mark har 

kommunedirektøren beregnet at av disse 161 daa er 13 daa klassifisert som 
fulldyrka mark og 123 daa klassifisert som dyrkbar mark. Til sammen 136 daa 
dyrka og dyrkbar mark. 

 
Kartutsnittet til høyre viser 

utbyggingsområdets avgrensing. Hvite felt 
viser ikke dyrkbar mark, gule felt dyrka mark 
og brune felt dyrkbar mark. Det er fire 

områder innenfor avgrensingen som er 
klassifisert som ikke dyrkbart.  

 
Det er imidlertid ikke samsvar mellom 

kommuneplankartet og arealregnskapet som 
ble utarbeidet til kommuneplanen 2015-2027. 
I det endelige arealregnskapet stod det at 

dyrka og dyrka mark innenfor 
utbyggingsområdet var på 100 daa. Hvordan 

man i 2015 kom frem til dette tallet fremgår 
ikke av dokumentene fra rulleringen av 
kommuneplanen i 2015. Det er rimelig å anta 

at kartdataene over dyrka og dyrkbar mark var 
det samme da som nå.  

 
Kommuneplankartet er juridisk bindende, men det er ikke arealregnskapet. 
Arealregnskapet ble til gjengjeld lagt til grunn som en del av 

beslutningsgrunnlaget for arealinnspillene. 
 

Utbyggingsområdet i forslag til reguleringsplan for Vollskogen 
Utbyggingsområdet i planforslaget er arealet som reguleres fra LNF til 
bebyggelse, vei, grønnstruktur eller andre arealformål. Utbyggingsområdet i 

planforslaget har en annen form og 
utstrekning enn utbyggingsområdet i 

kommuneplanen.  
 
Avgrensningen av planområdet er satt slik at 

to arealer som er klassifisert som ikke 
dyrkbare ligger utenfor planens 

utbyggingsområde.  
 
Kartutsnittet til høyre viser at 

utbyggingsområdet i planforslaget derfor 
omfatter mer dyrkbar mark enn 

utbyggingsområdet i kommuneplanen 
(markert i rødt), i tillegg til at det har større 
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utstrekning. Innenfor utbyggingsområdet i planforslaget vil 13 daa dyrka mark
og 166 daa dyrkbar mark, totalt 179 daa bli omdisponert eller beslaglagt.

I tillegg vil kjøreadkomstveien i nord og gang- og sykkel-veier mot øst og vest
innebære omdisponering og beslagleggelse av dyrka og dyrkbar mark på til
sammen ca 7,5 daa.

Om arealformål og beslagleggelse av dyrka og dyrkbar mark
I kommuneplanen er LNF et samleformål for landbruks-, natur- og
friluftsområder. I reguleringsplan kan en bruke formålet LNF samlet som i
kommuneplanen, eller bruke ulike underformål som for eksempel
landbruksformål, naturformål, friluftsformål og en kombinasjon av disse.

Det har vært diskutert om de større sammenhengende grønnstrukturene GF1,
GBG9 og GBG10 (blå/grønnstruktur) kan reguleres til LNF-formål. GBG9 omfatter
i sin helhet dyrka mark, GBG10 omfatter i sin helhet dyrkbar mark og GF1
omfatter for det meste dyrkbar mark
og noe ikke dyrkbar mark.

Kommunedirektørens vurdering etter
avklaring med Landbrukskontoret i
Follo er at GF1 og GBG9 er for
fragmenterte til å kunne fungere som
landbruksareal og derfor ikke bør
reguleres til landbruksformål. Arealene
vil bli omgitt av bebyggelse, være
adskilt fra omkringliggende dyrka eller
dyrkbar mark, og er i seg selv for små
til å kunne drive gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens

Kart hentet fra
planbeskrivelsen som
viser hele planens
konsekvenser for
dyrka mark og dyrkbar
mark.
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ressursgrunnlag. Derfor vil den mulige bruken av disse arealene ikke være i tråd 

med landbruksformålet.  
 

GF1 og GBG9 kan reguleres til underformålene natur- og/eller friluftsformål. 
Uansett hvilket underformål arealene får vil deres størrelse og beliggenhet i 
planen innebære en fragmentering av et stort, sammenhengende område med 

dyrkbar og dyrka mark og slik vanskeliggjøre en eventuell fremtidig oppdyrking 
av arealene. Derfor vil disse arealene regnes med i den totale beslagleggelsen av 

dyrkbar og dyrka mark, uavhengig av formålet de har.  
 
GBG10 ligger i sammenheng med et større område med dyrka mark og vil derfor 

kunne reguleres til landbruksformål. Det vil da ikke regnes med som 
beslagleggelse av dyrkbar mark. Overvannshåndteringen det i planen er lagt opp 

til på dette arealet vil da måtte løses på en annen måte. 
 
 

 
 

Med hilsen 
 

 
 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør  Virksomhetsleder samfunnsutvikling
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