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Nordre Follo kommune, plansjefen 
PB. 3010, postmottak@nordrefollo.kommune.no 
1402 SKI 

         Oppegård, 1.november 2021 
 
Sak:   Merknad til utkast til planprogram, kommuneplanens arealdel. 

Første merknad på vegne av grunneier Arne Drømtorp, 
Drømtorp Gård, Ski Bydel Øst. 

 
Gnr./Bnr.: 141/1 
Adresse: Drømtorpjordet 40, 1400 Ski 
Eier:   Arne Drømtorp 
 
INNLEDENDE BEMERKNING 
Arkitektkontoret Shark AS har fått i oppdrag av Arne Drømtorp å gi hensiktsmessige bemerkninger til 
planprogrammet for rulleringen av kommuneplanens arealdel i Nordre Follo kommune. 
Arne Drømtorp eier 3020-141/1 Drømtorp Gård, som i kommunedelplan og kommuneplan er avsatt til 
felt B2 i Ski Bydel Øst, med en arealutnyttelse på 60-70%. 
 
B2 LIGGER NÆR SENTRUM OG UTGJØR EN KJERNE I SKI BYDEL ØST 
Felt B2 Drømtorp Gård ligger ca. 1,3 km fra Ski nye stasjon, og ca. 0,9 km fra Ski sentrum. 
I dagens kommuneplan av 12.06.19, for perioden 2019-2030, ligger Drømtorp Gård sentralt i Ski 
Bydel Øst og er avsatt til fremtidig boligformål. Felt B2s status ble tiltrådt i kommuneplan for Nordre 
Follo av mai og juni 2019. 
 

 
 
Sirkelen viser en avstand til Ski sentrum på ca. 900 m fra Drømtorp gård, med gjeldende kommuneplans avsatte 
arealer til boligformål i Ski Bydel Øst. 
Disse arealene er mer sentrumsnære enn Ellingsrud, Eikelijordet, Magasinparken, Skifabrikken, Finstad, Solberg 
Hage.  
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SOSIAL INFRASTRUKTUR SKI BYDEL ØST 
Nye boligarealer på Drømtorp Gård ligger plassert sentralt i eksisterende sosial infrastruktur. 
I øst grenser B2 til arbeidsplasser, barnehage og arealer benyttet til skoleformål. 
I nord grenser B2 til arealer med rekreasjon, idrettsanlegg, gressbaner og grøntstruktur, Ski ishall, 
samt dagens Ski videregående skole. Avstanden til dagens barneskole er ca. 800 m. Se utsnitt av 
kommunedelplan under. 
 
KOMMUNEDELPLAN SKI BYDEL ØST AV 7.11.2016 REPRESENTERER KOMMUNAL 
GJENNOMFØRING AV STATLIGE OG REGIONALE FØRINGER 
Kommunedelplanen for Ski Bydel Øst ble vedtatt med endelig virkning i 2016. Den legger føringer og 
muligheter for transformasjon og utvikling av denne sentrale delen av Skibyen, og oppfyller statlige 
og regionale føringer og forpliktelser som regional transportplan pålegger Nordre Follo. 
 
Kartutsnittet viser Drømtorp Gård som felt B2, omgitt av dagens industri og næringsarealer i øst, sør 
og vest, og med umiddelbar nærhet til sosial infrastruktur som barnehage, idrettsanlegg, grøntanlegg 
og skoleanlegg i nord, med en sentral Gang- og Sykkelvei forbindelse øst/vest og nord/syd gjennom 
planområdet. 
 

 
 
Kartutsnittet viser Drømtorp Gård sentralt i kommunedelplan for Ski Bydel Øst. Planen viser at 
utvikling av gården også vil være sentral for Gang- og sykkelvei kommunikasjon øst- vest mot Ski 
sentrum.    
 
OVERORDNET STRATEGISK INVESTERING I TRANSPORTSTRUKTUR ER GJENNOMFØRT 
Bærekraft og langsiktighet vil også gjelde overordnet myndighets syn og innsigelsesrett, når det 
dreier seg om konsekvenser av investeringer på 37 milliarder så langt (mars 2021) til utbygging av 
Follobanen. 
Investeringene er i disse dager i ferd med å gi hele regionen sørøst for Oslo en ny transportstruktur. 
Dette gjelder særlig Ski som ny miljøby, i tråd med overordnede langsiktige planer for regionen. 
Forventningene til utviklingen av miljøbyen Ski fra sentral myndighet vil derfor være betydelige. 
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BOLIGMARKED, STEDSDANNELSE OG TRANSFORMASJON 
Som planleggere arbeider Shark AS hver dag i et dynamisk boligmarked i Osloregionen. Den påviste 
trenden med utflytting av barnefamilier fra Oslo ut mot omkringliggende kommuner er reell. 
Vi har i flere tiår arbeidet med transformasjon av sentrumsnære næringsområder til boligområder i 
Nordre Follo, Vestby, Frogn, Ås. Vår erfaring er at disse prosessene krever et langsiktig planfokus. 
 
 
ORDFØRERENS PRESENTASJON AV KOMMUNEDELPLANEN 2016 
  

 
 

                                                                
 
Ordførerens presentasjon av steder og tider for utvikling av Ski Bydel Øst 2025-2050 viser Drømtorp 
Gård som en «kjerne», klar for utbygging i 2025. 
Planer skal skape forventning og vilje til utvikling. Kommunens langsiktighet vil være vesentlig.  
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KOMMUNEPLANENS INTENSJON OG VIRKNING 
Vi viser til Kommunaldepartementets veileder på www.regjeringen.no  som beskriver hovedformålet 
med kommuneplanarbeidet; 
 
«Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje……….  
Arealdelen er viktig for å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av arealene, naturen 
og kulturmiljøene i kommunen» 
 
 
NORDRE FOLLO KOMMUNES VEDTAK ETTER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE 
Nordre Follo kommunes eget vedtak sier; 
«det nye kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok i desember 2019 at samfunnsdelen skal 
gjelde videre for den nye kommunen» 
 
 
 
JUNI 2021: UTSETTELSE AV KOMMUNEDELPLAN UNDER HENVISNING TIL LDIP 
 

 
 

 
Utsettelsen av Ski Bydel Øst under henvisning til LDIP for langsiktig investering utgjør et brudd i et 
langsiktig planfokus, og motvirker kommune- og kommunedelplanens intensjoner om å oppfylle 
sentral og regional forventning. 
Intensjonen og samfunnskontrakten i overordnet planlegging etter Kommunaldepartementets 
veileder; «Arealdelen er viktig for en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av arealene», er 
dermed brutt. 
 
 
DRØMTORPS POSISJON I KOMMUNENS VEDTAK OM PRIORITERING 
Kommunens vedtak av 16. juni 2021 handler om tilgjengelige ressurser til å utvikle infrastruktur,  
og om god prioritering av utvikling av forskjellige områder i Nordre Follo kommune. 
Enhver kommune vil til enhver tid ha knappe ressurser, og prioriteringer må gjøres. 
 
Arne Drømtorp ser imidlertid ingen motsetning mellom ressurshensynene som ligger til grunn for 
prioriteringsvedtaket av 16. juni 2021 og hensynene som begrunner at kommunedelplan for Ski Bydel 
Øst lot delområdet B2 legge ut til boligformål med høy utnyttelse; 60-70% utnyttelsesgrad, med to til 
fem etasjer. 
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Utbyggere av nasjonalt format har kontaktet grunneier Arne Drømtorp og har presentert for ham sine 
tanker om hvordan delområdet B2 vil kunne gjøres om til gode bomiljøer, med store og små 
boligenheter om hverandre, og med nøysom bruk av grunn og av bygningsmasse.  
Disse ideene vil kunne gi bydelen liv, åpenhet, menneskelighet og grønne verdier. 
 
Gjennomgående synes utbyggerne å ha stor vilje til, og innsikt i, hvordan de kan bidra for å gi 
området den nødvendige infrastruktur og miljø. 
 
 
KJERNER FOR UMIDDELBAR FORTETTING 
Av hensyn til transformasjon av byområder «innenfra og ut» vil det være vesentlig at det også finnes 
«kjerner» for umiddelbar fortetting, som signalbærere for den øvrige utviklingen. 
 
Drømtorp Gård utgjør en slik kjerne, med liten teknisk og økonomisk motstand, som kan gi tydelige 
signaler til øvrige transformasjonsområder i Ski Bydel Øst. 
 
 
BETYDNINGEN AV AT DELOMRÅDET B2 SIDEN 7. NOVEMBER 2016 HAR VÆRT UTLAGT TIL 
BOLIGAREALER 
Siden kommunedelplan Ski Bydel Øst ble stadfestet av Kommunaldepartementet den 7. november 
2016, har det vært berettiget å legge til grunn at Ski Bydel Øst skulle utnyttes til de arealformål som 
det der i detalj ble redegjort for. I annet avsnitt under punkt 5.4 Boliger i planbeskrivelsen,  står det at 
Ski Bydel øst vil kunne ha et samlet boligpotensiale på 4000 til 6000 boliger. 
 
Tanken om 4000 til 6000 boliger i Ski Bydel Øst var rimeligvis en konsekvens av det oppfattede 
behovet for boliger ved en etterlevelse av nasjonale og regionale føringer for arealbruk. 
 
At det har stor tyngde hva kommuneplanens, eller kommunedelplanens, arealdel bestemmer om et 
områdes arealformål, følger av samfunnskontrakten og plan- og bygningslovens system, herunder av 
pbl. § 11-6, hvor det heter i første ledd (med vår understrekning): 
 

«kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i § 1-6.» 

 
 
AVSLUTTENDE BEMERKNING 
Arealformålet for B2 ble fastsatt av daværende Ski kommune i kommunedelplan av 2016. 
Senere ble det samme arealformålet tiltrådt og videreført for den nye Nordre Follo kommune juni 
2019. 
 
En rekke aktører har siden 2015, med god berettigelse, lagt til grunn at B2 skal bli til boligarealer, i 
tråd med nasjonale og regionale føringer. Vedtakene om at boligformål skal være arealformålet for 
B2 på Drømtorp, har følgelig stor egenvekt. 
 
Boligformål som arealformål for B2 er ikke inkompatibelt med vedtaket av 16. juni 2021, 
om utbyggingstakt og prioritering av kommunens tilgjengelige ressurser til infrastruktur. 
 
 
 



 

shark as Side 6 av 8 
  

 

 
 
Besøksadresse Skiveien 200 f •  Postboks 143  N-1411 Kolbotn • Telefon +47 66 81 21 21 •  e-post shark@shark.no                                      
www.shark.no                                                                                                              Foretaksregisteret 987 018 216 mva  
 

  
  

 

Løsninger for Ski Bydel øst og delområdet B2 som ivaretar gode hensyn, herunder særskilte 
miljøhensyn, synes å være tilgjengelig i rikt omfang. 
 
Grunneier Arne Drømtorp ser det slik at arealformålet for delområde B2 bør forbli boligformål, også i 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 
Vi ønsker å holdes informert om det videre arbeidet med planprogrammet og kommuneplanens 
arealdel, og vil løpende vurdere behov og hensiktsmessighet for ytterligere merknader og eventuelle 
innspill til dette arbeidet. 
 
 
 
Egil M. Haugstad 
Sivilarkitekt og daglig leder i arkitektkontoret Shark AS 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg side 7 og 8: 
 
Bakgrunn og sitater fra sentralt, regionalt og lokalt planverk 
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BAKGRUNN / SITATER FRA PLANVERKET 
 
SENTRALT 2008-2009 
Stortinget påla i 2008, i Ot.prp.nr. 10 2008-2009, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune å 
utarbeide en felles regional plan for areal og transport. Planen skulle være et middel til oppfyllelse av 
nasjonale mål om at arealplanlegging skulle beskytte naturmangfold, klimaet og dyrka mark.  
 
SENTRALT 2015  
En kongelig resolusjon av 12. juni 2015 ble lagt over samme lest: Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging. I den kongelige resolusjonen het det i tredje og nest siste punktum i første 
spalte på side 19:  
 

‘’For å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må vi utvikle kompakte 
byer og tettsteder, og bygge tett rundt kollektivknutepunkt. Dette reduserer arealforbruk og 
transportbehov, og styrker grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange.’’ 

 
Og i nest siste og siste punktum på samme side:  
 

‘’Regjeringen vedtok i 2014 nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Disse skal legges til grunn både ved statlig, regional og kommunal 
planlegging, …’’ 

 
Den bærende idéen for arealplanleggingen i Norge fremkommer i andre punktum flg. på side 20, 
hvor det står at:  
 

‘’Det bør trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Den regionale og kommunale 
planleggingen har også en viktig oppgave i å legge til rette for tilstrekkelig boligbygging som 
del av en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Dette er særlig viktig i områder 
med press på boligmarkedet. Det bør legges til rette for variert utbygging tilpasset ulike 
gruppers behov, herunder barnefamilier, elder og flyktninger.’’ 

 
 
REGIONALT 2015 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015, med nettopp 
slikt innhold som Stortinget og Regjeringen hadde gitt bestilling om. Midt på den regionale planens 
side fem gjenfinner man tankene fra Stortinget og Regjeringen:  
 

‘’En viktig forskjell fra dagens utvikling er en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplass-
veksten til noen prioriterte vekstområder (80-90 %), og en tilsvarende klar begrensning på 
spredt vekst utenfor disse områdene (vedlikeholdsvekst på 10-20%). Prioriterte vekstområder 
… bybåndet som strekker seg fra Oslo by til Asker, Ski … . ‘’ 
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Og i nest siste avsnitt på side fem, i første punktum: 
 

‘’Vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i prioriterte 
vekstområder, mens vernet bør stå sterkere utenfor.’’ 

 
I annet punktum i annet avsnitt på side 22 heter det at:  
 
 ‘’Jernbanen er det viktigste strukturerende elementet for utbyggingsmønsteret.’’ 
 
 
LOKALT 2016 
 
I kommunedelplanens planbeskrivelse står det i første avsnitt annet punktum:  
 
 ‘’Bydelen skal bidra til å løse de langsiktige arealbehovene Ski vil ha som en framtidig 
 regional by og prioritert vekstområde i Osloregionen.’’ 
 
Og i fjerde avsnitt på samme side, andre og tredje punktum:  
 

‘’I planprogrammet legges det vekt på at Ski Øst skal være en bærekraftig bydel. Der 
løsningene ses i forhold til framtidig regional vekst og Ski by som kollektivknutepunkt og 
regionsenter. Plansamarbeidets høringsutkast til regional plan for areal- og transport i Oslo 
og Akershus av 23.09.2014 peker ut Ski by som regional by og prioritert vekstområde.’’ 

 
Planbeskrivelsen har på side 6 overskriften ‘’Statlige og regionale føringer’’, og fjerde avsnitt under 
den overskriften har slik ordlyd:  
 
‘’Det overordnende og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og 
tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene 


