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Til Kommunestyret 

  

         

Fra Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss 

Saksbehandler Solveig Viste 

Vår ref. 22/01087-28 Dato 14.06.2022 

 
Svar på anmodning om å trekke innsigelsene samt høring av B1 

Vinterbrobakken 
 

1. Svar på anmodning om å trekke innsigelser  

 

I kommunestyremøte 04.05.2022, K-sak 32/22 ble innsigelser til 

kommuneplanen behandlet. Vedtaket ble sendt instansene som fremmet 

innsigelsene for å få en tilbakemelding på om dette vedtaket gir grunnlag for å 

trekke innsigelsene.  

 Nordre Follo kommune og NVE mener at vedtaket imøtekommer innsigelsene 

og trekker dermed innsigelsene.  

 Viken fylkeskommune må behandle saken i fylkesråd, og har ikke anledning 

til det før tidligst 01.09.2022. Kommunedirektøren kjenner derfor ikke til 

hvordan fylkeskommunen stiller seg til vedtaket.  

 

 Statsforvalteren i Oslo og Viken mener at vedtaket imøtekommer innsigelsene 

til B3 Togrenda Askehaugåsen, B4 Solberg og BN6 Vinterbro næringspark øst, 

og trekker innsigelsene til disse områdene.  

 

Statsforvalteren opprettholde imidlertid innsigelsene til 

bestemmelsesområdene #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien. I 

kommunens vedtak står det at innsigelsene tas til følge ved at det skal stilles 

krav i § 34 om at det skal tas hensyn til hule eiker og funksjonsområde for 

vipe. Statsforvalteren kan ikke se at denne paragrafen er endret i tråd med 

dette. Videre mener statsforvalteren at det er på kommuneplannivå dette må 

avklares.  
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Kommunedirektørens intensjon med formuleringen av §34 var at ved å stille 

krav om regulering for disse områdene, ville kapittel 2 i naturmangfoldloven 

bli vurdert i reguleringsprosessen. Virkningen av reguleringen og eventuelle 

behov for avbøtende tiltak og tilpasninger vil da bli vurdert grundigere i tråd 

med krav i naturmangfoldloven.  

 

Kommunedirektøren har imidlertid forståelse for statsforvalterens 

begrunnelse for innsigelsen, og er i dialog med statsforvalteren om 

innsigelsen kan imøtekommes. Samtidig antar kommunedirektøren av Viken 

fylkeskommune vil at kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse skal 

synliggjøres i § 34, i tråd med vedtak i K-sak 32/22. Kommunedirektøren 

foreslår derfor følgende  utfyllende bestemmelse, understreket. Hvis ikke 

dette er tilstrekkelig må #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien tas til 

mekling.  

 

§ 34  

Innenfor områdene #1 Kongeveien og #2Østensjøveien tillates terrengregulering 

med rene, naturlige masser. Terrengregulering kan ikke finne sted før områdene 

er regulert. Forekomster av hule eiker skal bevares og funksjonsområde for vipe 

samt kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse skal hensyntas. Arealene skal 

tilbakeføres til dyrket mark når terrengreguleringen er gjennomført.  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  

§ 34 endres til:  

Innenfor områdene #1 Kongeveien og #2Østensjøveien tillates terrengregulering 

med rene, naturlige masser. Terrengregulering kan ikke finne sted før områdene 

er regulert. Forekomster av hule eiker skal bevares og funksjonsområde for vipe 

samt kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse skal hensyntas. Arealene skal 

tilbakeføres til dyrket mark når terrengreguleringen er gjennomført. 

 

Hvis ikke dette er tilstrekkelig for å imøtekomme innsigelsen tas #1 Kongeveien 

197 og #2 Østensjøveien til mekling. 

 

 

2. Høringsuttalelse til begrenset høring av B1 Vinterbrobakken 

Kommunestyret vedtok i møte 04.05.2022 i sak 32/22 å sende arealinnspill B1 

Vinterbrobakken på en begrenset høring som arealformål kombinert bebyggelse 

og anleggsformål. Bakgrunnen var feil ved håndtering av arealinnspillet. Det har 

kommet inn to høringsuttalelser ved Statsforvalteren i Oslo og Viken og Knut 

Amlien. Viken fylkeskommune har informert om at det kommer en uttalelse fra 

dem også.  

 

Statsforvalteren opprettholder innsigelsen på grunnlag av at området er svært 

støyutsatt. Det vises også til at utbygging i rød støysone ikke bør tillates utenfor 
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prioriterte sentrums- og utviklingsområder angitt i kommuneplanen, og at 

unntak fra støykrav ikke bør tillates. 

Knut Amlien uttaler at han ikke er motstander av fortetting og at området kan 

utnyttes bedre.  

Kommunedirektørens vurdering er at på grunnlag av innsigelsen fra 

statsforvalteren bør B1 Vinterbrobakken ikke endres til arealformål kombinert 

bolig/forretning, men opprettholdes som arealformål bolig i tråd med gjeldende 

kommuneplan. Alternativt tas B1 Vinterbrobakken til mekling.   

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Arealformål for B1 Vinterbrobakken opprettholdes som bolig i kommuneplanen 

2022-2034.  
 
 

 
Med hilsen 

 
 
 

Ellen Grepperud Solveig Viste 
Enhetsleder Rådgiver 
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