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Teknikk-, miljø- og planutvalg, Nesodden kommune,
v/saksbehandler Daniel Blikset.

Regulering for Strandlia - Fagerstrand. 018/14, utvidelse av planoversikt.
Det refereres til ovennevnte sak og vi vil i den forbindelse legge fram våre synspunkter hva gjelder
forslag til byggetrinn 1.
Generelt
Vi ser at dette er forslag på byggetrinn 1. Hvor skal beboere på nedre Fagerstrand i fremtiden få
oppleve skogens mangfold? Vi er avhengige av å ha skogområder på den nedre delen av Fagerstrand
og ønsker at en har en helhetlig plan sett i lys av flere eventuelle fremtidige byggetrinn. Vi er positive
til 100 metersskogen fra forrige reguleringsplan er beholdt, det vil si skogarealer mellom dagens
eiendommer i Bekkefaret og det nye boligfeltet. Vi vil likevel peke på viktigheten av
sammenhengende skogområder av hensyn til dyre- og plantemangfold samt rekreasjon i dagens
samfunn. Det er ikke gitt at Frogn kommune beholder skogsområdene dersom det bygges ut et
større boligfelt her.
Veier
Vi ser også at veien fra det nye boligfeltet er skissert et stykke ned i Bekkefaret og dette skulle ikke
være nødvendig. Den forrige planen ble vel endret nettopp fordi det ikke skulle bli noe inngrep i
Bekkefaret. Når det gjelder forslaget om at beboerne i Bekkefaret skal kjøre gjennom et byggefelt
virker det lite gunstig for begge parter, både beboerne både i Bekkefaret og det nye boligfeltet.
Mesteparten av kjøring fra Bekkefaret går via Strandveien og ut til Fagerstrandbakken og ikke via
Kneika.
Stier
Vi regner også med at stien som går til Digerud blir tilgodesett i en ny reguleringsplan. Den har vært
benyttet siden Brannmennenes feriehjem, Sandbakken, ble opprettet i 1931 (fredet 1996) som sti
både for Fagerstrand og Digerud. Bruken av stien er både når det gjelder tur i skogen, ridning og ikke
minst for å handle på Fagerstrand beboere på Digerud en viktig passasje.
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