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Rullering av kommuneplanen: Oppfølging av vedtak i F 21/9-21
Formannskapet behandlet kommuneplanens samfunnsdel og arealdel på møtet
21.09.2021. Kommunedirektøren har synliggjort vedtaket fra formannskapet på
følgende måte:
Kommuneplanens samfunnsdel
Formannskapet vedtok en rekke endringer i kommunedirektørens forslag til
kommuneplanens samfunnsdel. Disse endringene er markert med gult i vedlagte
forslag til kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens arealdel
1. Arealinnspill
Tabellene a-c viser hvilke arealinnspill formannskapet vedtok skal innarbeides i
forslag til kommuneplanens arealdel. Det er seks arealer til boligformål, fire til
næringsformål, to til masseforvaltning og ett til snødeponi. Disse er vist i vedlagt
kart. Oppsummering av konsekvensutredning og ROS-analyse, samt
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene er gjort i dokumentet
«Kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene» datert 5.06.2021.
Arealinnspillene i tabellene a-c er ikke innarbeidet i forslag til plankart datert
29.06.2021 eller i planbeskrivelsen datert 5.08.2021. Disse oppdateres etter
vedtak i kommunestyret 20.10.2021.
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a. Formål bolig
Nr i Nr
Skolekrets
ved- Sosi
legg
1
9 Rustad

Navn

Gnr/
Bnr

Dagens formål Daa

Antall bolig

Rustadporten

73/1, 74/1

LNF a

100

100-150

113/1

LNF a

40

Nedjustert til 40

Bolig
LNF a

5,2

25

2

17 Nordby

3

22 Sjøskogen

Togrenda, Askehaugveien
Vinterbrobakken

4

35 Brønnerud

Drøbakveien 135

108/71, 75,
76, 425.
114/4, 5, 92
27/3

5

36 Sjøskogen

Togrenda barnehage

108/379

Off/priv

2

6

6

32 Kroer

Furumoveien 24-26 og
6-8

75/26 og 27

Bolig
Off/priv

13,2

Nedjustert til 20

LNF a

1

b. Formål næring
Nr i Nr Adresse
vedlegg
7 2N Vinterbro
næringspark
vest

Gnr/
bnr

Dagens
formål

Daa

Antatt type næring

Fra F 21/9-21

104/49

Næring

18

Næring knyttet til
næringsmiddelindustri.
Knoppskyting fra Rema
1000 sin hoveddistribunal.

Forslaget tas med videre
fordi det vil gi bedre
arrondering av
tilgrensende
næringsareal. Foreslått
areal skal reduseres i
den videre
planprosessen, basert
på høringsinnspill og
videre utredning av
hensyn til
naturmangfold og
friluftsliv.

Næringsmiddelindustri, Forslaget tas med videre
lager, logistikk, annen for å få bedre kunnskap
småindustri.
om muligheter og
konflikter.
Utbyggingsarealet skal
reduseres i den videre
planprosessen, basert
på høringsinnspill og
videre utredning av
hensyn til
naturmangfold og
friluftsliv.

8

5N Vinterbro
næringspark
øst

104/1, LNF a
105/1,
107/1,
107/573

559

9

8N Gamle
Mossevei 29

27/6

15

Off/priv
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Nr i Nr Adresse
vedlegg
10 10N Haugenveien

Gnr/
bnr

Dagens
formål

102/23, Bolig
29,
31,32,
369,39

Daa

Antatt type næring

Fra F 21/9-21

14

c. Arealinnspill andre formål F 21/9-21
Nr i Nr Adresse
vedlegg
11 3M Bølstad

Gnr/bnr

Dagens
formål

58/1

Daa

Ønsket arealformål Anbefalt arealformål

60,5

Snødeponi
Mellomlager/
Behandlingsanlegg

Snødeponi

12

5M Kongeveien 101/1
197

LNF a

45

Terrengregulering

Terrengregulering

13

7M Thirud

LNF a

40-50

Terrengregulering
Nydyrking

Terrengregulering

69/1,
69/4

2. Endring av arealformål til LNF
I vedtatte planprogram er en føring at områder avsatt i gjeldende kommuneplan
til bygg og anlegg som ikke er regulert og som ikke er i tråd med føringer i
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vurderes tatt ut av
kommuneplanen. Tabellen under viser arealer som kommunedirektøren anbefaler
å endre til LNF. Disse er vist i vedlagt kart.
Formannskapet vedtok at disse arealene skal synliggjøres sammen med de
øvrige endringene av arealformål i forbindelse med høringen av kommuneplanen,
og at kommunestyret tar stilling til disse på lik linje med de øvrige
arealinnspillene.
Grunneierne er ikke orientert om disse endringsforslagene. Kommunedirektøren
står imidlertid fritt til å foreslå slike arealbruksendringer og grunneiere som blir
berørt vil få tilsendt forslagene i forbindelse med høringen.
Nr i
vedlegg
14

Gnr/Bnr

Sted

Endring til formål
LNF

Bakgrunn

Planstatus

24/1

Brønnerud øst
for E18

Endret formål fra
bolig til LNF

Endret i samsvar med
anbefaling i regional plan
for areal og transport.

Uregulert
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Nr i
vedlegg
15

Gnr/Bnr

Sted

Endring til formål
LNF

Bakgrunn

Planstatus

55/
366x2
50/17
50/7

Granheimlia

Endret formål fra
bolig til LNF

Uregulert

Arneborgveien

Endret fra formål
bolig til LNF

17

42/1
56/1

Åsmyra (nord
for Delia de
luca)

18

94/2

Holteveien 4448

43/3

Kjerringjordet

20

24/1

Brønnerud,
«brannstasjonstomta»

Endret i samsvar med
anbefaling i regional plan
for areal og transport.
Endret i samsvar med
anbefaling i regional plan
for areal og transport.
Vurdert endret fordi
planen ikke er realisert
og er i strid med
arealstrategi om å ikke
bygge ned dyrka mark.

Uregulert

19

Største delen av
arealet endret fra
Kombinert
bebyggelse og
anleggsformål til
LNF. Arealet langs
Lyngveien endres
også til formål LNF,
men inngår i
utbyggings-grensa
som mulig framtidig
boligområde.
Endret fra formål
Bolig til LNF - spredt
boligbebyggelse
Endret fra formål
Off/priv
tjenesteyting til LNF
Endret fra formål
Off/priv.
tjenesteyting til LNF.

Endret i samsvar med
anbefaling i regional plan
for areal og transport.
Endret i samsvar med
anbefaling i regional plan
for areal og transport.
Endret i samsvar med
anbefaling i regional plan
for areal og transport.

21

109/13

Område sør for
Gjersjøen
v/Hjulet.

Endret fra formål
næring til LNF.

Vurdert endret fordi
formålet ikke er
realisert, og arealbruken
ikke lengre er i samsvar
med ønsket eller faktisk
bruk.

22

78/1

Golfbane på
Vestre bråte

Endret fra formål
Idrettsanlegg til LNF.

Vurdert endret fordi
formålet ikke er
realisert, og arealbruken
ikke lengre er i samsvar
med ønsket eller faktisk
bruk.

16

Uregulert

Uregulert

Uregulert

Arealet er regulert. R227/2005: Brannstasjon ved
Korsegården.
Ved oppheving av
reguleringsplan, gjelder
samme bestemmelser som
for utarbeiding av ny plan.
Arealet er regulert. R2016/2007: Seiersten
feriepark.
Ved oppheving av
reguleringsplan, gjelder
samme bestemmelser som
for utarbeiding av ny plan.
Arealet er regulert. R201/2007: Golfbane på
Vestre Bråte vedtatt i 2007.
Ved oppheving av
reguleringsplan, gjelder
samme bestemmelser som
for utarbeiding av ny plan.

3. Planbestemmelsene
Formannskapet vedtok også en rekke endringer i kommunedirektørens forslag til
planbestemmelser. Disse endringene er markert med gult i vedlagte forslag til
planbestemmelser.
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Med hilsen

Tor-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer

Vedlegg:
Arealinnspill formannskapet vedtok skal innarbeides i forslag til kommuneplanens
arealdel samt arealer som er vurdert endret til LNF.
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b. KPS_2022-2034_Høringsforslag
c. KPA 2022-2034_Planbestemmelser
vedtak i F 21092021
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med endringer etter vedtak i F 21092021
_Høringsforslag

med endringer etter
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