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Deres ref: Anne Holten 
Vår ref: Tønnes Steenersen 

 
 

 Ski, 12.12.22 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2034 
 

Nordre Follo FrP vil med dette fremføre sine innspill til kommuneplanens arealdel. 
Nordre Follo FrP ser lyst på fremtiden for Nordre Follo kommune, som en ekspansiv kommune tett 
til hovedstaten. Med åpning av Follobanen og en rekke spennende utviklingsprosjekter med nye 
boligområder kan kommunen se for seg en befolkningsvekst som igjen vil gi kommunen økte 
inntekter. 
Salg av eiendom 
Nordre Follo FrP mener at salg av eiendom er en av flere viktige strategier for å styrke kommunens 
økonomi, senke gjeldsgraden og kunne gi gode tjenester til våre innbyggere. 
Nordre Follo FrP er bekymret for at den politiske ledelsen i Nordre Follo har senket ambisjonene for 
salg av kommunal eiendom. Vi er ikke opptatt av å selge eiendom uten grunn, men vi ser at vi 
allerede har og kommer også til å få større utfordringer med kommunens økonomi. Dette vil medføre 
senket kvalitet på kommunale tjenester.  
Nordre Follo ønsker et fokus på dette, og mener det bør være mulig å omsette lokale eiendommer for 
3 milliarder i det tidsperspektivet denne planen omhandler. 
Nordre Follo FrP støttet flere forslag fra Høyre under den politiske behandlingen av saken, og mener 
at disse prosjektene må være endel av planen: 

- Areal 1, dok 58,1, Rosenholm stasjon -lokalisering av lokalsykehus.  
- Ski Øst (felt B4 og B5) opprettholdes som boligarealer 
- Det tillates oppstart av regulering av feltet på Ski Øst som kommer frem i temakart 14 med 

spesielt fokus på å få ferdig en ny skole. 
- Berghagan (banantomta) opprettholdes som boligareal 
- Områdene i temakart 1 kan melde oppstart ved detaljregulering 

 
Disse forslagene fra Høyre inneholdt flere momenter enn det over, men Nordre Follo FrP er av den 
oppfatning at vi må sørge for at disse og andre aktuelle kommunale eiendommer gjøres klart for salg. 
Vilkårene rundt dette må man komme tilbake til, men vi er av den oppfatning av at jo færre 
begrensinger og krav som følger eiendommen, jo mer kan vi kapitalisere på salget. 
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Videre har Nordre Follo FrP støttet Senterpartiets forslag: 
- Område Sør på Skotbu skal fortsatt være avsatt til boligformål 
- Skotbuåsen tas med i planforslaget (arealinnspill 12) 
- Skotbuveien 115 tas ikke ut som boligområde 
- Områdene på Siggerud Nord skal fortsatt være avsatt til boligformål. 

 
Nordre Follo FrP mener også at Ekornrud Nord bør vurderes som boligområde/boligfortening. 
Vi vil spesielt påpeke at vi ønsker etablering av boliger og næring på Skotbu, Siggerud, Kråkstad og 
Svartskog. Vi må kunne tilby varierte boligmuligheter i vår kommune, og de nevnte stedene dekker 
et annet behov enn de prosjektene som bygges i sentrum og nær togstasjonene mellom Ski og 
Kolbotn. Vi er enig i at vi skal bevare særegenheten på de fire nevnte steder, men vi ønsker også en 
videre utvikling på disse stedene. 
 

Utvikling av arealer til næringsformål 
Det er i all hovedsak søkelys på tomter til boligutbygging. Dette er fornuftig i forhold til at nye 
innbyggere gir økte inntekter for kommunen. Dog mener vi at det også må være et søkelys på 
eiendommer som kan utvikles til næringsformål. «Kort reiste»-arbeidsplasser mener vi vil gi flere 
gode effekter for vår kommune. 

- Færre må pendle ut av kommunen for å komme på jobb 
- Kommunen blir mer attraktiv når vi kan tilby attraktive jobber i nærmiljøet 
- Presset på veier og kollektivtrafikk blir redusert hvis flere jobber nærme der de bor 

 
Utvikling av idrettsarenaer 
Nordre Follo FrP ser viktigheten av å utvikle moderne idrettsanlegg i kommunen, og ønsker at dette 
skjer i samarbeid med idrettslagene og private aktører. Kombinasjonen av idrettsarenaer med 
næringsarealer og bolig kan være med å finansiere utvikling av disse. Det er viktig at idretten står 
sentralt i disse prosjektene og bidrar til en god utvikling som kommer idretten til gode. Vi ser for oss 
at et samarbeid mellom kommunen, idretten og private kan gi oss økt handlingsrom, og ser for at 
dette er aktuelt for utvikling av idrettsanleggene på Sofiemyr, Langhus og andre arenaer i Nordre 
Follo. 
Nordre Follo FrP er også opptatt at det er tilstrekkelig med parkeringsplasser i tilknytning til 
idrettsanleggene i Nordre Follo. 
Parkering 

Selv om dette ikke er spesielt nevnt i planen, ønsker vi å fremme noen innspill i denne sammenheng: 
- Nordre Follo FrP ønsker at de som kjøper seg bolig i Nordre Follo også får parkeringsplass 

slik at de kan ha bil. Ønsker kommunen å være attraktiv for barnefamilier, mener vi at det er 
viktig å kunne tilby parkering i forbindelse med bolig. Vi mener også at det i forbindelse med 
boligområder må være gjesteparkering. Parkering skal i hovedsak skje i parkeringskjeller, 
men der dette ikke er mulig skal det tilrettelegges for beboer- og gjesteparkering i nærheten. 
Parkeringsnorm bør være minimum 1, men vi mener at utbygger kan påvirke dette i forhold 
de behov de ser vil være i forbindelse med sitt prosjekt. 
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- Nordre Follo FrP er også opptatt av å opprettholde innfartsparkeringer så langt det er mulig i 
nærheten av togstasjoner og bussknytepunkt. 

 
Med vennlig hilsen 
Nordre Follo FrP 

 
Tønnes Steenersen 
Gruppeleder 
 

 


