
From:                                 "ljrustad@online.no" <ljrustad@online.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 20:50:38 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Sak 22/01254 Høringsinnspill vedr. forslag til kommuneplanens arealdel Nordre 
Follo
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.

Jeg reagerer på etablert arealplan-prosess i Nordre Follo der grunneier/forslagstiller ikke blir informert 
om at areal tidligere vedtatt for bolig blir endret til LNF uten noe som helst informasjon før, under og 
etter planprosess.
I tillegg er beslutningsunderlaget som ble forelagt politikere delvis direkte feil eller unyansert.
Det synes som planleggingen i stor grad foregår på digitale kart uten særlig kvalitetssikring av 
beslutningsunderlag som fremmes i politiske utvalg. 
 
 Mvh. 
Lars Rustad
Mob: 905 31 467 
 

Endring av planstatus for området på eiendom 55/1 ved Skotbuveien 115. 
Grunneier mener at beslutningsunderlag bygger på flere feil/unøyaktigheter: 

1. Grunneier er ikke varslet om at kommunen ønsker endring av planstatus for gjeldende område.
2. En beslutningsprosess med 2 politiske behandlinger før underlaget gjøres kjent for 

forslagstiller/grunneier synes ikke å bidra til medvirkning i prosessen fra disse parter.
3. En utbygging av området vil bidra til vedlikeholds-vekst for Skotbu, noe som tidligere har vært 

ønsket av administrasjon og alle politiske partier
4. Arealnøytralitet anføres som viktig argument for kommunen. Arealnøytralitet er ikke mulig å 

oppnå på Skotbu dersom man samtidig ønsker vedlikeholds-vekst på et lite sted med begrensede 
muligheter for fortetting.
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Endring av planstatusfor området på eiendom 55/1 ved Skotbuveien 115.
Grunneier mener at beslutningsunderlag bygger på flere feil/unøyaktigheter:

l. Grunneier er ikke varslet om at kommunen ønsker endring av planstatus for gjeldende område.
2. En beslutningsprosess med 2 politiske behandlinger før underlaget gjøres kjent for

forslagstiller/grunneier synes ikke å bidra ti l medvirkning i prosessen fra disse parter.
3. En utbygging av området vil bidra ti l vedlikeholds-vekst for Skotbu, noe som tidligere har vært

ønsket av administrasjon og alle politiske partier
4. Arealnøytralitet anføres som viktig argument for kommunen. Arealnøytralitet er ikke mulig å

oppnå på Skotbu dersom man samtidig ønsker vedlikeholds-vekst på et lite sted med begrensede
muligheter for fortetting.



5. Området ble godkjent av Miljøverndepartementet etter megling i 2013.
Det synes derfor merkelig av Nordre Follo fremmer arealendring for et område som et 
enstemmig kommunestyre har støttet og brakt til megling hos Miljøverndepartementet

6. Fare for ras relateres til den marine grense, men siden området med skrinn skogsmark har 
grunnfjell i dagen må det ansees som irrelevant

7. En utbygging på et fåtall  boligenheter vil ikke utløse krav om gang- og sykkelvei grunnet 40 km/t 
grense og liten trafikk ifølge Nordre Follo kommune.

8. Kommunens fagavdeling har tidligere bekreftet kapasitet i renseanlegg for et mindre antall 
boliger.
I lys av dette kan området fungere for vedlikeholds-vekst i påvente av ny kloakkløsning med 
ledning fra Skotbu til Kråkstad.

9. Innsigelse fra Statens vegvesen og Bane Nor vedr. planovergang fremkom ikke i 
kommuneplanprosessen fra 2011.
Det er interessant at begge instanser fremmer innsigelse på dette i 2019 skyldes at de ikke har 
klart å sikre overgangen ifm. bygging av ny stasjon/plattform i 2012.
Sikkerhet på overgang har blitt dårligere etter oppgradering i 2012 grunnet manglende rydding 
av vegetasjon og plassering av tekniske installasjoner i siktlinje mot øst.
Mao. bidrar Bane Nor til redusert sikkerhet.

 
Kommentarer vedr. forslag Skotbuåsen. 

1. En beslutningsprosess med 2 politiske behandlinger før underlaget gjøres kjent for 
forslagstiller/grunneier synes ikke å bidra til medvirkning i prosessen fra disse parter.
En utbygging av området vil bidra til vedlikeholds-vekst for Skotbu, noe som tidligere har vært 
ønsket av administrasjon og alle politiske partier. 

2. Arealnøytralitet anføres som viktig argument for kommunen. Arealnøytralitet er ikke mulig å 
oppnå på Skotbu dersom man samtidig ønsker vedlikeholds-vekst på et lite sted med begrensede 
muligheter for fortetting.

3. Innsigelse fra Akershus fylkeskommune vedr. nærhet til bygdeborg ble i 2013 pålagt utredet av 
Ski kommune /Nordre Follo kommune til neste rullering av kommuneplan (2018). Dette er så 
langt ikke gjort.

4. Fare for ras relateres til den marine grense, men siden området med skrinn skogsmark har 
grunnfjell i dagen må det ansees som lite sannsynlig.

5. Innsigelse fra Statens vegvesen og Bane Nor vedr. planovergang fremkom ikke i 
kommuneplanprosessen fra 2011.
Det er interessant at begge instanser fremmer innsigelse på dette i 2019, skyldes at de ikke har 
klart å sikre overgangen ifm. bygging av ny stasjon/plattform i 2012.
Sikkerhet på overgang har blitt dårligere etter oppgradering i 2012 grunnet manglende rydding 
av vegetasjon og plassering av tekniske installasjoner i siktlinje mot øst.
Mao. bidrar Bane Nor til redusert sikkerhet.

6. Området beskrives som del av et mye brukt turområde med opparbeidede stier.
Det er ingen stier i det foreslåtte området og pga. topografi er det lite tilgjengelig og lite egnet.
Alle eksisterende boliger og evt. nye boliger vil ha skogområder innen en avstand på 100 meter.

 

5. Området ble godkjent av Miljøverndepartementet etter megling i 2013.
Det synes derfor merkelig av Nordre Follo fremmer arealendring for et område som et
enstemmig kommunestyre har støttet og brakt t i l megling hos Miljøverndepartementet

6. Fare for ras relateres til den marine grense, men siden området med skrinn skogsmark har
grunnfjell i dagen må det ansees som irrelevant

7. En utbygging på et fåtall boligenheter vil ikke utløse krav om gang- og sykkelvei grunnet 40 km/t
grense og liten trafikk ifølge Nordre Follo kommune.

8. Kommunens fagavdeling har tidligere bekreftet kapasitet i renseanlegg for et mindre antall
boliger.
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Det er interessant at begge instanser fremmer innsigelse på dette i 2019 skyldes at de ikke har
klart å sikre overgangen ifm. bygging av ny stasjon/plattform i 2012.
Sikkerhet på overgang har blitt dårligere etter oppgradering i 2012 grunnet manglende rydding
av vegetasjon og plassering av tekniske installasjoner i siktlinje mot øst.
Mao. bidrar Bane Nor til redusert sikkerhet.
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En utbygging av området vil bidra ti l vedlikeholds-vekst for Skotbu, noe som tidligere har vært
ønsket av administrasjon og alle politiske partier.

2. Arealnøytralitet anføres som viktig argument for kommunen. Arealnøytralitet er ikke mulig å
oppnå på Skotbu dersom man samtidig ønsker vedlikeholds-vekst på et lite sted med begrensede
muligheter for fortetting.

3. Innsigelse fra Akershus fylkeskommune vedr. nærhet t i l bygdeborg ble i 2013 pålagt utredet av
Ski kommune /Nordre Follo kommune til neste rullering av kommuneplan (2018). Dette er så
langt ikke gjort.
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