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Høringsinnspill til ny kommuneplan for Nordre Follo kommune 
 
Saksnummer 22/01254 

 
Vi ønsker på vegne av Sentrumsgården AS og Kullebund Eiendom AS med dette å komme med innspill til arbeidet med 
ny kommuneplan for Nordre Follo kommune. Vi håper innspillene kan bidra til å gjøre kommuneplanen enklere å forstå, 
samt egnet til å legge føringer for hensiktsmessig utvikling av sentrumsområder i kommunen.  
 
 
Forståelsen av §1, siste ledd 
Formulering i forslaget som ligger ute til høring kan misforstås: «Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i 
tillegg supplere disse reguleringsplanene der disse ikke selv angir noe annet.» Det antas at denne peker tilbake på 
setningen foran, som omhandler temaene VA, overvann, flomveier og støy, men den kan også tolkes som at alle 
supplerende bestemmelser i kommuneplanen gjelder for alle reguleringsplaner listet opp i §1. Dette vil i så fall gi 
kommuneplanen vidtrekkende konsekvenser som kan være på tvers av intensjonene i de vedtatte reguleringsplanene. 
Saksbehandlingen vil også nødvendigvis bli mye mer omfattende. 
Vi vil derfor anmode om at formuleringen tydeliggjøres. Vi legger til grunn for våre påfølgende innspill at 
formuleringen kun peker til bestemmelser omhandlende VA, overvann, flomveier og støy.  
 
§1, forholdet til reguleringsplaner – overvann mm., §4.2-§4.5 
I §1 listes det opp at «…bestemmelser om VA, overvann og flomveier (§§4.2-4.5) (…) gjelder for alle reguleringsplaner.» 
Vi anmoder om at denne teksten også nevner «blågrønn faktor/struktur» eller utelater § 4.4 og 4.5, slik at det er 
tydelig samsvar mellom overskriftene som nevnes og paragrafene som listes opp.  
 
§1, forholdet til reguleringsplaner - støy 
Reguleringsplaner listet opp under §1 er nylig vedtatte planer, hvor planer for Ski sentrum, Langhus sentrumsområde, 
Kolbotn Sentrum, Skiveien/Skrenten, Tårnåsen Senter og Videregående skole og boliger i Ski sentrum befinner seg i 
områder avsatt til Sentrumsformål i kommuneplanen. Disse inneholder en rekke relevante og spesifikke bestemmelser 
for å sikre kvalitet, samtidig som man muliggjør ønsket tetthet i sentrumsområder, også i støyutsatte situasjoner. Vår 
forståelse av §1, siste ledd er at bestemmelser til støy som omhandlet i §16.2 er gjeldende, men at øvrige 
bestemmelser om støy i kommuneplanen ikke gis forrang foran konkrete bestemmelser i reguleringsplanene. Dette vil 
i såfall være i tråd med T1442/21 som beskriver at vurdering av avbøtende tiltak i støyutsatte områder skal gjøres i 
reguleringsarbeid, og dermed er ivaretatt i de omtalte reguleringsplanene.  
Man kunne tydeliggjort dette i §1 ved å angi at bestemmelser om støy (§16.2) i kommuneplanen gjøres supplerende - 
istedenfor gjeldende - for planene listet over, eller ved å spesifisere at «kommuneplanens rekkefølgebestemmelser, 
bestemmelser om VA, overvann og flomveier (avgrenset til §§4.2 – 4.5) og bestemmelser om støy (avgrenset til § 16.2) 
gjelder for alle reguleringsplaner.» 
 
§21 Støysoner 
Det kan virke som det er motstridende formuleringer vedr. vilkår for etablering av støyfølsom bebyggelse i rød og gul 
støysone. Det stilles krav til at «Alle støykrav til utendørs støynivå (jf. § 16.2 pkt. a) og b)) oppfylles ved alle soverom i 
boliger». Samtidig står det også «Minst ett soverom og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille 
side.» og «For øvre del av gul støysone skal alle boenheter ha stille side og minst ett soverom skal plasseres mot denne 
siden» (våre uthevninger) Hva er gjeldende? Det bør tydeliggjøres hva som er krav.  
 
Vedr. klokkeslett for relevante solstudier. 
I flere av kommunens reguleringsplaner, samt §11.7 om lekeplasser i kommuneplanen, er det brukt klokken 15:00 som 
tidspunkt for måling av andel solbelyst areal. I §10.2, bokstav d) er det imidlertid benyttet kl 16:00. Solen står da svært 
lavt på himmelen ved jevndøgn, og paragrafen vil spesielt i sentrumsområder være tilnærmet umulig å tilfredsstille 
med en bymessig bygningsstruktur med den ønskede tettheten og 30% MUA/BRA.   
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