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Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Færder kommune  

2022-2034 

Skogområde ved Nesskogen idrettspark, gnr./bnr. 29/310 og del av 28/348 og 28/1 – 

idrettsanlegg og boligformål 

 

Forslagsstiller 
Forslagsstiller til nedenstående innspill er Nøtterøy idrettsforening. 

Beliggenhet 

Figur 1. Lokalisering av innspillsområdet i forhold til nærsenter på Hjemseng og lokalsenter på Skallestad. 
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Arealet er et relativt flatt, skogdekket areal mellom Nesskogen idrettspark og eksisterende 

boligbebyggelse øst for Berganveien. Arealet er avgrenset av idrettsarealer mot øst og delvis mot sør og 

nord. Mot nord grenser deler av arealet mot dyrket mark og tilsvarende mot skog i sør. Mot vest er det 

boligområde. Skogen i området har høy bonitet. 

I senterstrukturen i Færder kommune, gjengitt i planprogrammet, plasserer arealet seg med god 

tilknytning til følgende sentra:  

Nærsenter Hjemseng – 0,9 km  

Lokalsenter Skallestad – 1,8 km  

Områdesenter Borgheim – 3,3 km  

Områdesenter Teie – 4,9 km  

Det er gang- sykkelveg langs alle de nevnte strekningene.  

Forslag til ny arealbruk 
Innspillet gjelder gnr./bnr. 29/310 og del av hhv. 28/348 og 28/1. Arealet omfatter ca. 30 da som foreslås 

avsatt til utvidelse av Nesskogen idrettspark (gnr./bnr. 29/310 og del av hhv. 28/348) og fremtidig 

boligområde (del av gnr./bnr. 28/1) i kommuneplanens arealdel. Det er ikke tatt stilling til den interne 

arealfordelingen mellom disse to hovedformålene. 
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Figur 2 Innspillsområdet på kart  
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Figur 3 Innspillsområdet på flyfoto 

 

Skogarealet er flatt og vil være godt egnet for videre utvikling av idretts- og aktivitetsfunksjoner i 

tilknytning til eksisterende idrettspark. Det er meget stor og økende aktivitet på idrettsanlegget. 

Vinterstid er det krevende å holde fotballbanene spillbare i tillegg til at brøyting av kunstgressbaner er 

utfordrende med hensyn på faren for gummigranulat på avveie. For eksempel. en kaldhall vil kunne løse 

noen av utfordringene. Antall medlemmer i Nøtterøy friidrett er voksende, og det er per i dag svært 

begrensede muligheter for å trene friidrett om vinteren. Det er ikke ledig kapasiteten i tilgjengelige haller 

og friidretten trener i dag i små gymsaler på skolene i nærområdet.  

Utvikling av idrettsanlegget vil kunne skje i kombinasjon med boligutvikling i vest på de deler som ikke 

benyttes til idrettsanlegg og kunne være med på å delfinansiere idrettsanleggene. Nøtterøy 

idrettsforening ser for seg at området kan utvikles i et samarbeid mellom idrettsforeningen og private 

aktører.  

Arealet er lett bebyggbart, ligger godt skjermet mot støy og har gode solforhold. Det er ikke tatt stilling 

til type idrettsanlegg og type boliger. 
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Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er den østlige del av arealet avsatt til nåværende friområde og den vestlige 

delen til LNF – landbruks-, natur- og friluftsområde. 

 

Figur 4 Utsnitt av gjeldende kommuneplanens arealdel 

 

Det er to reguleringsplaner som er relevante for området:  

- Området ligger innenfor reguleringsplan for Nesskogen idrettspark, vedtatt 1977.  

- Foreslått planområde grenser til reguleringsplan Nordre Nes (plan nr. 0729 281) vedtatt 1999 

- Ingen av disse planene er av særlig ny dato.  

Det er i tillegg varslet igangsatt regulering av boliger Steinklossveien 14 (plan nr. 0729 2019003) med 

bl.a. ny adkomstvei fra nord og parkeringsplass for idrettsparken. Forslag til planprogram fra Spir 

arkitekter er datert 16. oktober 2019. Vi er ikke kjent med status i planarbeidet nå.  
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Figur 5 Utsnitt av reguleringsplan for Nesskogen idrettspark vedtatt 1977 

 

Figur 6 Utsnitt av reguleringsplan for Nordre Nes (plan nr. 0729 281) vedtatt 1999 
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Naturmiljø – Grønn plakat 
På Grønn plakat for Nøtterøy er arealet vist: 

- Rekreasjon: 3 - verdi 

- Natur: 2 - høy verdi 

- Landskap: 3 – verdi 

- Samlet verdivurdering: 3 – verdi 

I henhold til naturbasen er det ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller verdifulle 

naturtyper innenfor området som foreslås. 

Kulturminner  
Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner i området.  

Adkomst og intern struktur 
Det er flere alternativer for adkomst til området. En løsning kan være å etablere ny kjøreadkomst vest 

for boligbebyggelsen i Masløveien. Det er foreslått å starte regulering av en ny kjøreadkomst med 

parkeringsplass for idrettsparken med utgangspunkt i Breidablikkveien i nord. Et alternativ kan også 

være å etablere adkomst via eksisterende boliggatesystem mot Berganveien i vest. 

Best kollektivforbindelse er det fra Breidablikkveien med 3 busser i timen i begge retninger. 

 

 

 

 

Nøtterøy 20.12.2019                Jørn Andersskog 

         Leder Nøtterøy idrettsforening 


