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Øvrige endringer i kommuneplankartet - utkast 1. september 2022 

 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet har det blitt gjort noen endringer i plankartet som vi ønsker 

å gjøre rede for. Det er noen endringer som foreslås for å rette opp feil som er av mer kartteknisk 

karakter, mens andre endringer er for å oppdatere kommuneplankartet slik at formålet er i tråd med 

dagens arealbruk. Endringen som foreslås for eiendommen i Skotbuveien 115 er imidlertid av en 

annen karakter, hvor det forslås en formålsendring for å sikre at det ikke legges opp til utbygging i 

Skotbuåsen.   

1. Skotbuveien 115, gnr./bnr. 55/1  

Det anbefales at arealet endres fra framtidig boligformål til LNF-formål. Eiendommen som er 3200 

m2 er privat eid, uregulert og ubebygd. Arealet ligger innenfor et område med hensynssone H310_1 

ras- og skredfare. Det er ikke ønskelig med ny boligbygging i dette området da Skotbuveien mangler 

gang- og sykkelvei, og en utbygging vil føre til økt trafikk over planovergangen.  

Det har også kommet inn et arealinnspill i Skotbuåsen som er utredet i KU og ROS. 

Kommunedirektøren anbefaler at dette arealet ikke legges inn i kommuneplankartet som framtidig 

boligbebyggelse. Dette området ble også spilt inn til forrige kommuneplanrullering, men da for et 

noe større areal. Det kom innsigelser fra flere offentlige myndigheter og området ble tatt ut av 

kommuneplankartet.  
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2. Kråkstadveien 90, gnr./bnr. 366/15, 16, og 34 

Det foreslås å endre et areal i Kråkstadveien 90 fra nåværende boligformål til LNF-formål. Denne 

delen av plankartet tilhørte tidligere Ås kommune. Vi vurderer at det må være en feil i kartet, og 

foreslår derfor at formålet endres. Eiendommen er privat eid, uregulert, ubebygd og er ca. 2300 m2. 

Kråkstadveien og gang- og sykkelveien legger beslag på en del areal, slik at det står igjen ca. 1000 m2, 

som i dag er kantsone mot jordet som er avsatt med LNF-formål. Formålsendringen foreslås for å 

oppdatere kommuneplankartet til riktig arealbruk.   
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3. Siggerud, gnr./bnr. 98/2 

I Siggerud nord er det foreslått at de fire store områdene avsatt til framtidig boligformål endres til 

LNF-formål. Dette er utredet i KU og ROS. Som en konsekvens anbefales det at tilhørende formål 

offentlig/privat tjenesteyting (barnehage) og to friområder endres til LNF-formål. Det er kommunen 

som er grunneier. Formålsendringen foreslås slik at formålene, som er tenkt i tilknytning til de fire 

store boligområdene, tas bort fra kommuneplankartet samtidig som arealene endres fra framtidig 

boligbebyggelse til LNF-formål.  
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4. Haugteigveien 4, Tandbergløkka, gnr./bnr. 368/2,  

Denne delen av plankartet tilhørte tidligere Ås kommune. Det foreslås at eiendommen på gnr./bnr. 

368/2 i Haugteigveien 4 oppdateres fra et LNF-formål som ikke har blitt benyttet i gamle Ski 

kommune, og heller ikke i Nordre Follo kommune (LNFR – spredt bolig- fritids eller 

næringsbebyggelse, SOSI-kode 5200) til LNRF – tiltak for stedbunden næring (SOSI-kode 5100) som er 

likt formålet eiendommen grenser mot i øst. Eiendommen er privat eid, uregulert og er 1125 m2. 

Formålsendringen er av kartteknisk karakter, og foreslås for å oppdatere kommuneplankartet med 

riktig formål. Endringen innebærer at kommuneplanens bestemmelser for LNFR-tiltak for 

stedbunden næring blir gjeldende. .  

 

 



   
 

3 
 

  
Gjeldende kommuneplan Forslag til ny kommuneplan  

 

5. Langhus, Parkveien 1, gnr./bnr. 122/38 

Eiendommen i Parkveien 1 gnr./bnr. 122/38 er privat eid, bebygd og 4818 m2. Eiendommen foreslås 

endret fra framtidig bolig til næringsformål. Eiendommen ligger innenfor detaljreguleringsplan for 

Langhus gård vedtatt i 2021, og er avsatt  til formålet forretning, kontor og tjenesteyting. 

Formålsendringen foreslås for å sikre at det blir samsvar med den regulerte arealbruken og 

kommuneplankartet.   
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6. Kurud skog gnr./bnr. 245/2 

Eiendommen eies av Nordre Follo kommune og er ca. 50 000 m2. Det foreslås at formålet 

idrettsanlegg (leirduebane og pistolbane) tas ut og endres til LNF-formål. Det har tidligere vært 

støyutfordringer fra de to skytebanene, og leieforholdet ved begge disse banene er nå avsluttet. Det 

pågår en planprosess for å oppheve detaljreguleringsplanene fra 1986 og 1991 for å fjerne 

muligheten til å drive skyteaktivitet, og for å sikre eiendommen som et rekreasjons- og 

friluftsområde for allmennheten. Formålsendringen foreslås for å sikre at det blir samsvar med 

arealbruken som ønskes i dette området og kommuneplankartet. 
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