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1. Hva er grønnstruktur?
Grønnstruktur er definert som nettverket av naturpregede områder mellom bebyggelsen, og kan
bl.a. være1:
-

overgangssonen mellom by og land, alléer, buffersoner, grønne «restområder»
parker, kirkegårder, skolegårder, lekeplasser, nærmiljøanlegg, tur-/sykkelveinett,
grøntanlegg, private hager, jordbruksarealer
grøntdrag langs elver og bekker, strandsonen

Grøntstrukturen kan være mer eller mindre sammenhengende, og kan også bestå av ulike arealtyper.

Andre definisjoner:
Planmessig sikret grøntområde: Juridisk bindende områder med et «grønt arealbruksformål», som
bl.a. er regulert som friområde, naturvernområde, friluftsområde, landskapsvernområde eller LNFområde.
Grøntområde: Samlebetegnelse på grøntarealer med vegetasjon. Begrepet er uavhengig av om
grøntarealet er juridisk bindende.
Naturområde: Naturpregede grøntområder som er lite opparbeidet.
Friområde: Juridisk bindende arealformål der hensikten er å tilrettelegge for allmennhetens tilgang
og bruk.
Park, natur- og friområde: Arealbruksformålet park, natur- og friområde er underformålet til
grønnstruktur etter pbl. av 2009. Park, natur- og friområde omfatter både områder som er allment
tilgjengelig, og arealer som ikke er det.
Turdrag: Turdrag er i pbl. av 2009 underformålet til grønnstruktur, og brukes både på regulerings- og
kommuneplannivå. Turdraget inngår som en del av et hovedturveinett.
Hovedturveinett: Det overordnede nettet av turveier. Kan bestå av enkeltdeler som ikke har et
grøntpreg, f.eks. en villavei.
Økologi: Samspillet mellom levende og ikke-levende bestanddeler innenfor et begrenset område.

2. Betydningen av grønnstruktur
Områder som er avsatt til grøntstruktur etter plan- og bygningsloven av 2008 har som formål å sikre
tilgang til fysisk aktivitet, lek, rekreasjon og friluftsliv.
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Direktoratet for naturforvaltning, håndbok 13, 2007
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Friområdene fungerer som «hverdagsnatur» og gir ulike former for utfoldelse og oppdagelse. De er
også viktige møteplasser som gir rom for sosial interaksjon og kontakt. Det er allment kjent at god
tilgang til grønnstruktur og natur er viktig for folks fysiske og mentale helse, og er en viktig
bidragsyter for å øke folks trivsel, livslyst og tilhørighet. Dette igjen styrker deres stedsidentitet.
Mennesker har behov for varierte opplevelser, og det er derfor viktig å ha både nær- og
fjerntliggende rekreasjonsområder. Helhetlig og sammenhengende grønnstruktur er også helt
sentralt for å ivareta et variert dyre- og planteliv. Planter og dyr er sårbare for inngrep, og deres
evner til å spre seg begrenses i stor grad når grøntarealene er fragmenterte og usammenhengende2.
Følgende grønnstrukturverdier- og funksjoner skal belyses her:
-

Naturverdier
Frilufts- og rekreasjon
Lokalklima og luftkvalitet
Overflatevann

2.1 Naturverdier
Variert og innholdsrik natur er nødvendig for å legge til rette for et mangfoldig plante- og dyreliv. De
fire økologiske arealprinsippene under gir viktige føringer på hva som bør vektlegges med hensyn til
det biologiske mangfoldet.
1. Store grøntområder er bl.a. viktig med tanke på spredningsmuligheter, skjulesteder og
utvikling av ulike habitater. Hva som anses som «store grøntområder» må ses i sammenheng
med resten av arealbruken i det aktuelle området.
2. Korridorer knytter ulike større grøntområder sammen, og brukes av dyr og planter til å kunne
spre seg over større områder. Sammenhengende grøntstruktur er derfor helt sentralt for å gi
gode spredningsmuligheter, og gjør det også lettere for folk å kunne bruke nær- og
fjernrekreasjonsområder.
3. Bufferområdene kan f.eks. være et boligområde med hager, eller grøntarealer rundt
industriell virksomhet mm. Bufferområdene skjermer og beskytter viktige leveområder for
dyr og planter fra støy, forurensning og andre forstyrrende urbane aktiviteter.
4. Mindre grøntområder, som f.eks. kan være grønne restarealer, mindre parker, private
rekreasjonsområder, gir muligheter for et midlertidig oppholdssted som kan inngå i et
spredningsnettverk.
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Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, Miljødirektoratet 2014
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De økologiske arealprinsippene:

De økologiske arealprinsippene som gjelder størrelse, avstand, form, biotopmangfold og korridorer
er spesielt viktig i urbane områder, og er nødvendig for å sikre et mangfold av leveområder for dyr og
planter og ivareta varierte naturkvaliteter.
Avstand: Avstanden mellom grøntområder bør være så liten som mulig, og bør ikke være på mer enn
500 m. Noen arter klarer seg hvis de kan bevege seg mellom mindre grønne «mellomstasjoner», eller
såkalte «stepping stones».
5

Størrelse: Store grøntarealer skaper bedre levevilkår for dyr og planter. Størrelsen i seg selv beskytter
kjernen i området godt, ettersom den fungerer som buffersone mot menneskelige inngrep og
forstyrrelser.
Form: En optimal form dekker flere viktige økologiske funksjoner. Runde former beskytter kjernen
bedre, og en variert kantsone gir større habitatdiversitet. Grønne korridorer fra kjernen sørger for at
artene raskt og lett kan spre seg fra ulike grøntområder. Det er viktig at et grøntområde ikke kun
består av korridor, ettersom det gjør kjernen sårbar mot ytre urbane påvirkninger.
Biotopmangfold og alder: Variert naturinnhold med flersjiktet vegetasjon gir stor variasjon i
artsmangfold. Det er viktig å ta vare på gammel natur, ettersom mange arter er avhengig av det.
Gamle biotoper er også mer stabile enn nye.

2.2 Friluftsliv og rekreasjon
Grønnstrukturen er viktig for å stimulere og motivere folk til å bruke omgivelsene aktivt gjennom
bl.a. fysisk aktivitet, rekreasjon, friluftsliv, naturopplevelser, lek, læring og økt mestringsfølelse i
samspill med naturen. Den blågrønne- og hvite strukturen er for mange en kilde til økt trivsel, der de
får miljøforandringer og allsidige naturopplevelser, både i tilknytning til vann og vassdrag,
grøntarealer og på vinterstid når det er snø. God blågrønn- og hvit struktur har en positiv virkning på
folks livskvalitet og helse (Folkehelseinstituttet 2008). Forutsetningene for å kunne benytte seg av
disse mulighetene er at det finnes tilgjengelige blågrønne og hvite områder som både kan brukes i
hverdagen og til lengre turer og utflukter i større områder som inngår et større blågrønt-hvitt
nettverk. Når det gjelder den hvite strukturen er det viktig at områdene også er tilgjengelig på
vinteren, og at det legges opp til at vinteraktiviteter lett kan utføres, som at skiløypene er lett
tilgjengelige og er lett fremkommelige.
Sett fra et folkehelseperspektiv er den blågrønnhvite strukturen i nærområdene trolig av størst
betydning, ettersom den muliggjør daglig bruk. Variasjon i opplevelseskvaliteter innbyr til allsidig
bruk og ulike estetiske opplevelser, som f.eks. uberørt natur, rikt plante- og dyreliv, parkanlegg,
lekeplasser, opparbeidede grøntarealer, vanninnslag, vassdrag mm. Muligheten til å oppleve stillhet
er også et viktig folkehelseelement, der en kan koble ut, stresse ned og slappe av
(Folkehelseinstituttet 2008).
Viktige planmessige grep for å fremme både den blågrønnhvite strukturen og folkehelsen er derfor å
etablere fellesfunksjoner, der f.eks. skoler, barnehager og institusjoner lokaliseres slik at de utgjør en
del av den blågrønnhvite strukturen. Nye grøntarealer bør på samme måte knyttes til eksisterende
fellesfunksjoner, som bl.a. skoler og barnehager.

2.3 Lokalklima og luftkvalitet
Rikelig med grønnstruktur øker luftkvaliteten og bidrar også til å dempe kaldluftsig, vind og reduserer
støyinnstrykket. Selv smale vegetasjonsbelter har betydning har en vinddempende effekt. Gjennom
etablering av grøntstruktur kan en bevisst lede og kanalisere bort kaldluft og forurenset luft fra
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ønskede områder. Grøntstruktur som ligger rundt industrifelt fungerer som buffersone som demper
støy og støv fra industriene.
Det bør ikke etableres støykilder ved verdifulle og stille blågrønne områder. Det anbefales at grøntog rekreasjonsområder som har karakter av felles uteoppholdsareal likestilles med utearealer i
boligområder. For områder som defineres som verdifulle grøntområder bør støygrensen være på
minimum den nedre grenseverdien for gul sone3.

2.4 Overflatevann og avløpsvann
Tilstrekkelige grøntarealer kan redusere skadepotensialet som flom og erosjon kan føre med seg på
grunn av økte nedbørsmengder og klimaendringer. Grønnstrukturen trekker til seg mye vann, og
demper derfor virkningene av flom og erosjon.
Grønnstrukturen infiltrerer, renser og fordrøyer overflatevann, resirkulerer og ivaretar
næringsstoffer og da spesielt nitrogen og fosfor.

3. Sentrale lover og forskrifter
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), LOV-2008-06.27-71
Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunen som planmyndighet sikre arealer til grønnstruktur.
Dette gjøres ved å avsette og regulere arealer til hovedformålet grønnstruktur i juridiske bindendeog retningsgivende arealplaner. Grønnstrukturen kan ha underformål naturområder, turdrag,
friområde og parker, eller en kombinasjon av disse.
Kommunen kan på alle plannivåer vedta ulike bestemmelser om grønnstruktur, som skal sikre at
grønnstrukturen opparbeides og vedlikeholdes. Rekkefølgekrav kan bl.a. sikre at et grøntareal
etableres før et annet område i planen kan tas i bruk, mens krav til skjøtsel kan være sikring av trær
eller beplantning på grøntområdene.
Hensynssoner med retningslinjer, begrensninger og vilkår for tiltak innenfor en sone, f.eks.
buffersoner rundt viktig grønnstruktur, kan reguleres inn i planen for å ivareta disse interessene.

Lov om friluftslivet (friluftsloven), LOV-1957-06-28-16
Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag, og bl.a. sikre allmenhetens
ferdsels- og oppholdsrett i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv bevares og fremmes.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), LOV-2009-06-19-100
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
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Naturmangfoldloven skal sikre at naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold, og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel – både nå og i fremtiden.

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), LOV-2000-11-24-82
Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av
vassdrag og grunnvann.
Etter § 11 så skal det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring opprettholdes et begrenset
naturlig vegetasjonsbelte. Dette skal motvirke avrenning og gi levested for planter og dyr. Bredden
på kantvegetasjonen kan fastsettes i rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

4. Bestemmelser og retningslinjer ved forvaltning av grønnstruktur
Bestemmelsene og retningslinjene gjelder arealer som er avsatt eller regulert til grønnstruktur, park,
idrettsanlegg, naturområde, friluftsområde, grav- og urnelund og turdrag, samt hensynssoner med
tilsvarende verdier.

4.1 Avgrensning mot andre planer og prosjekter
Plan/prosjekt

Type
plan/prosjekt

Geografisk
avgrensning

Steinkistedammen
Ny brannstasjon

Prosjekt
Prosjekt

Kommuneplan
2015-2027
368 Tangenelva

Kommuneplan

Steinkistedammen
Areal ved
Tangenelva
Enebakk

376 Vestby Gård

Reguleringsplan

352 Sykkel- og
gangvei Vågliveien
– Orreveien
412 Grendesenter
i ytre Enebakk

Reguleringsplan

Reguleringsplan

Reguleringsplan

Arealer rundt
Tangenelva
Arealer innenfor
og langs
golfbanen
Mellom Vågliveien
og Orreveien.
Langs fv. 155
Omkringliggende
arealer rundt
Vågsenteret

Premiss for
grøntplanen

Gir mål for
grøntplanen

Behov for
koordinering

Grøntplan
kan gi
føringer

X
X
X
X
X

X

X

Avgrensning mot andre planer og planarbeid: Bearbeidet etter kommunedelplan grøntplan for Oslo.
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4.2 Bestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027
Områdene langs elva er først og fremst avsatt til friområde, parkering, tjenesteyting og
næringsbebyggelse i kommuneplanen 2015-2027.
Generelle bestemmelser:
1.3 Vannkvalitet og tiltak langs vassdrag (pbl. § 11-9, nr. 6)

Vannkvaliteten i alle vassdragene i kommunen skal på sikt ha god økologisk status og tilfredsstille
fastsatte brukermål til rekreasjon, bading, jordvanning, fritidsfiske og naturmangfold. Lukking av
bekker og elver, samt oppfyllinger og inngrep som vesentlig endrer forholdene i
kantvegetasjonen langs vannkanten og i de områdene som oppfattes som en del av
vassdragsnaturen, er ikke tillatt, jf. vannressursloven.
Der eksisterende bygg- og anlegg ikke legger hindringer skal det langs vassdrag med årssikker
vannføring beholdes et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 10 meter fra innsjø og elvekant
(Tangenelva og Børterelva/Igna) og 6 meter fra bekkekant. Avstand måles i horisontalplanet fra
gjennomsnittlig normalvannstand. Forbudene over gjelder ikke ved tilretteleggingstiltak for
allmennhetens ferdsel som stier og turveier, etter godkjenning av kommunen.
Der det langs vassdrag ligger dyrka mark skal regler for kantvegetasjon følge gjeldende
forskrifter.
Retningslinje til bestemmelse 1.3 Vannkvalitet og tiltak langs vassdrag
I byggeområder kan kulverter som er nødvendige for veikrysning, atkomst til boliger eller lignende,
tillates så fremt dette ikke endrer eller påvirker vannføring, vannstand, vassdragets leie eller
strømmens hastighet.

Bestemmelser for alle bygge- og anleggstiltak:
2.10 Grønnstruktur (pbl. § 11-9, nr. 6)
Sammenhengende grønnstruktur og tilgang til marka, strandsone, kulturlandskap og større
friområder skal sikres i kommunens planer.
2.11 Naturmangfold (Pbl § 11-9, nr. 6)
Alle tiltak som berører naturmangfoldet skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Reguleringsplaner
REG368 Tangenelva: Ikrafttredelse 26.10.1992 (se kart i vedlegg 1)
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Reguleringsplanen for Tangenelva er regulert til byggeområder, trafikkområder, friområder,
spesialområder og fellesområder.
I reguleringsplanens bestemmelse § 2.1 fremkommer det at bebyggelse kan oppføres i inntil 2
etasjer, og med inntil 30 % BYA av netto tomteareal. Videre kan ikke bebyggelsen føres opp nærmere
enn 10 fra Tangenelva.
I § 2.6 fremkommer det at det kan opparbeidet gang- og turstier som vist på plankartet, og at det
skal tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede.
I friområde F1 kan området opparbeides parkmessig jf. § 5.1. Videre kan det anlegges mindre tiltak,
innretninger som har «naturlig tilknytning til områdets bruk for øvrig, f.eks. klubblokaler».
For friområde F2 tillates det ikke anlegg eller bygging. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak, jf. §
5.3. Vegetasjonen for dette området skal også bevares.
For spesialområdene skal kulturminnene ivaretas, og allmennheten skal få tilgang til friarealene langs
elva. Området skal også nyttes til fiskekultiveringsarbeid i Tangenelva, jf. § 6.1.
Ved opparbeidelse av uteområdene skal stedegen vegetasjon benyttes, og lokal naturstein skal
brukes ved oppsetting av murer, jf. § 6.4.

REG376 Vestby Gård: Ikrafttredelse 07.05.1995 (se kart i vedlegg 2)
I bestemmelsene fremkommer det at alléen langs gang- og sykkelveien (fra brua til gårdstunet) skal
bevares og vedlikeholdes. Parkeringsplassen skal videre nyttes av både golfklubben og allmennheten,
jf. § 3.4 og 3.4.
Turveiene i friområdene skal til enhver tid være åpne for allmenn ferdsel og må sikres
tilfredsstillende i forhold til golfspillet, jf. § 4.2.
I spillesesongen er golfarealene åpne for fri ferdsel til fots på eget ansvar. Videre skal det skiltes
tilfredsstillende for å ivareta sikkerheten for allmenn ferdsel i området. Utenfor spillsesongen er
umerkede arealer åpne for fri ferdselm jf. § 5.3.
Ved vegetasjonsbeltet skal randvegetasjonen langs vassdraget ivaretas, forurensning fra
golfbaneområdet skal hindres, jf. § 5.7.

REG412 Grendesenter i ytre Enebakk: Ikrafttredelse 22.09.2003 (se kart i vedlegg 3)
I bestemmelsene til denne planen fremkommer det at det ikke skal fylles masser i bekk bak mølla, jf.
§ 2.1.
22 kv luftstrekk bak Mølla er angitt som fareområde 7,5 m til hver side, jf. punkt 4.1. Det samme
gjelder luftstrekket ved trafostasjonen.
I vedtaksdokumentet er det vedtatt at det Statens vegvesen skal tas kontakt «med sikte på å få
opparbeidet miljøgate for rv. 155 forbi Grendesenteret».
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REG352 Vågliveien – Orreveien gang-/sykkelvei: Ikrafttredelse 30.01.1989
Punkt 5a om friområder: Friområdene skal nyttes til rekreasjon. Nødvendige byggverk og anlegg for
dette som ikke er til hinder for områdenes bruk som friområder, kan oppføres etter plan godkjent av
bygningsrådet.
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