
From:                                 "Jakob Rønn Hedegaard" <Jakob.Hedegaard@inby.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 19:30:46 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "Jan Erik Bøyum" <jan.erik@aoe.no>
Subject:                             Sak 22/01254. Innspill til kommuneplan arealdel høring
Attachments:                   innspill til kommuneplan arealdel høring.pdf
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

På vegne av Opsahl gruppen oversendes vedlagt innspill til høring av kommuneplanens arealdel.
 
 
Med vennlig hilsen 
Jakob Hedegaard 
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 Sak 22/01254 

Uttalelse til høringsutkast for kommuneplanens arealdel for Nordre 

Follo kommune 
FOR OMRÅDE PÅ KRÅKSTAD MED GBNR 60/7 

I gjeldende kommuneplan er eiendommen Stasjonsveien 10 (GNBR 60/7) angitt med formålene 

Forretninger og Naturområde – grønnstruktur. I høringsutkast til kommuneplanens arealdel foreslås 

det å endre formål for forretninger til Kombinert bebyggelse og anleggsformål, dette er i henhold til 

innspillet Opsahl gruppen spilte inn i da det ble varslet rullering av kommuneplanen. Det foreslås 

også å avsette deler av bebyggelsesformålet til en utvidelse av grønnstrukturen som sammenfaller 

med faresone for flom. 

Det pågår for tiden et detaljreguleringsplanarbeid for eiendommen hvor hensyn til flom, 

grunnforhold, hensyn til kulturminner med videre vil utredes nærmere. Hensikten med planarbeidet 

er å legge til rette for en utvikling som samsvarer med kommunens egne prinsipper og målsetninger 

for utvikling av lokalsentrene i kommunen som det er beskrevet i kommuneplanforslagets 

planbestemmelser i avsnittet By- og tettstedsutvikling. By- og tettstedsutvikling, herunder 

fremheves følgende: 

• I lokalsentrene skal det være enkelt og trygt å nå de fleste daglige funksjoner med sykkel og 

gange, i «10-minuttersbyen». Fremtidig utvikling skal også ha med seg tettstedets historie og 

identitet for å skape tilhørighet og trivsel. Det vil også være viktig med utarbeidelse av gode 

stedsanalyser med utgangspunkt i tettstedets karakter og lokale behov. 

• Fortetting og transformasjon skal gi et godt bomiljø og et mangfold av funksjoner. 

Planleggingen skal styrke sykkel og gange som framkomstmiddel og fremme universell 

utforming. Grønne korridorer og vassdrag skal ikke fragmenteres, og hensynet til gode 

grøntarealer, uteoppholdsarealer, lysforhold og overvannshåndtering skal ivaretas.  

• Utbygging ved kollektivknutepunktene skal ikke bare løse et boligbehov, men også dekke 

nødvendige funksjoner for at folk flest får effektive og miljøvennlige hverdagsreiser. 

• Lokalsentrene skal utvikles slik at de beholder og styrker sitt særpreg og har en tetthet som 

harmoniserer med tilgrensende boligområder. 

• Boligtypologi skal velges med tanke på å motvirke skjevheter i befolkningssammensetning. 

Lokalsentrene skal styrkes med nabolagstjenester (nærbutikk, frisør, osv.) og 

møteplasser/torg, men ikke konkurrere med handelssentrene.  

Planarbeidet gjøres ut ifra de samme forutsetninger som kommuneplanens planbeskrivelse legger til 

grunn for Kråkstad som lokalsenter med hensyn til: 

• Boligtypologi og tetthet 

• Type næring 

• Offentlige møterom 

Det er uheldig at forutsetningene for utviklingen foreslås endret i ny arealdel ved at 
bebyggelsesformål for Stasjonsveien 10 foreslås redusert med ca 1000 m2 sammenlignet med 
gjeldende kommuneplan. 
En slik innskrenking begrenser handlingsrommet betraktelig med tanke på økonomiske 
forutsetninger og vanskeliggjør en utvikling som vil bidra til måloppnåelse for kommunens visjon for 
tettstedet. En konsekvens av dette kan være at kommuneplanens arealdel, paradoksalt nok blir til 
hinder for ønsket utvikling som beskrevet i planbeskrivelsen. 



 

Innspill til avgrensing arealformål til Kråkstad sentrumsområde  

Vi ber om at utvidelsen av grønnstrukturen ikke fastsettes i ny arealdel. Og opprettholder forslag til 

avgrensing for Kombinert bebyggelse og anleggsformål jamfør den som ligger inne i tidligere 

oversendt innspill.  

   

  
Areainnspillet som ble sendt inn ved rullering av 
kommunplan. Sentrumsformål ble siden endret 
til Kombinert bebyggelse og anleggsformål etter 
dialog med kommunen. 

Det foreslås å inkludere arealet markert med 
rød stiplet strek, i Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål som det er vist i høringsforslag 
til ny arealdel. 

 

Endelig avklaring av formål i detaljreguleringsprosessen 

For den kommende detaljreguleringen av planområdet skal det utarbeides et eget flom- og 

overvannsnotat samt en DIVE-analyse. Notat og analyser vil gi et mer detaljert grunnlag for å 

definere byggesonen for detaljreguleringen og fastsette hvor endelig formålsgrense for bebyggelse- 

og anlegg, hensynsone storflom og naturområde skal plasseres.  

Naturområdet opparbeides slik at det danner mulighet for opphold og gange langs vassdraget 

Vi mener en slik tilnærming er i henhold til konklusjonen i Kommuneplanens konsekvensutredning 

av arealinnspill og ros-analyse: 

Konklusjon 

Arealinnspillet anbefales endret til kombinert formål bebyggelse- og anleggsformål og 

grønnstruktur. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag både med tanke på flom, 

grunnforhold og kulturmiljø, og det er lagt inn planbestemmelser for å ivareta dette. 

Dokumentasjon i detaljreguleringen vil avdekke hvor mye av arealet som kan bygges ut. 

Endring av kommuneplanens planbeskrivelse 

Vi mener at høringsforslaget til Kommuneplanens planbeskrivelse for Kråkstad gir gode overordnede 

rammer for utviklingsprinsipper. Og vi er innstilt på å gjennomføre en DIVE-analyse (kulturhistorisk 

analyse) som skal legges til grunn for å videreutvikle planforslaget som er under arbeid. Men vi 



mener det er uheldig at teksten, etter vårt syn, forskutterer en konklusjon på analysen. Vi tenker da 

på den følgende setningen: 

«Den overordnede karakter tilsier at ny utvikling skal ha en lav/ tett karakter som 

harmoniserer med omkringliggende byggeskikk» 

Vi mener setningen kan tolkes som at området bør bygges ut som småhusbebyggelse, og at den bør 

tas ut. Det er også uklart hva en «lav/tett karakter» innebærer.  

Vi viser til at det i Planbeskrivelsens vedlegg 1: Senterstruktur, blant annet beskrives prinsipper for 

stasjonssnær utvikling av lokalsenteret Kråkstad, med boligtypologi og tetthet tilsvarende; «lavblokk 

med leiligheter, rekkehus, fire- og tomannsboliger og eneboliger». 

Avslutningsvis vil vi gi utrykk for at høringsforslaget til ny kommuneplan fremstår som et solid og 

gjennomarbeidet forslag, og angir gode prinsipper og rammer for fremtidig utvikling. Vi ser frem til å 

følge dette opp i den den videre prosess med kommunen.  

Dersom det er ønskelig å diskutere deler av innspillet eller annet, er det bare å ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

Jakob Hedegaard 

IN'BY AS 

Grubbegata 14 

0179 OSLO 
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