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RØDSTENVEIEN 14-16, felt B5 i områdeplan for Bålerud: 
Arealinnspill og merknad til planprogram for rullering av kommuneplanen. 
 
Nordre Follo kommune vedtok den 26.08.21 og legge utkast til planprogram ut til høring og samtidig 
invitere til arealinnspill med frist 1. november 2021. 
Denne merknaden fremmes på vegne av Oslo Røde Kors som forvalter av tomtene 232/82 og 232/ 83 på 
vegne av Hans A. Hartners fond. Tomtene ligger ved Vestenga idrettsplass på Svartskog og utgjør 
området B5 i reguleringsplanen for Bålerud, Rødsten og Bekkenstenområdet i denne merknaden omtalt 
som «Bålerudplanen» 
 
HENSIKT 
Hensikten med denne merknaden er å sikre at tomtene som inngår i område B5 i reguleringsplanen, 
videreføres i kommuneplanens arealdel i neste kommuneplanperiode.  Videre ønskes en vurdering av 
det felles plankravet som hviler på område B5 sammen med Oslo kommunes tomter B2 og B3. Ønsket er 
at man i kommuneplanen kan gi anvisning for en mulig endring av dette kravet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rødstenveien 14/16 
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BAKGRUNN 
Oslo Røde Kors har i lengre tid ønsket å realisere tomtene (område B5 i reguleringsplan). Tomtene er 
regulert til bolig og det er i Bålerudplanen fra 2016 forutsatt noe fortetting i området. En forutsetning for 
utvikling av B5 er at det utarbeides en felles reguleringsplan med tomteområdene B2 og B3. Disse 
områdene eies av Oslo kommune. 
 
Oslo Røde Kors har vært i kontakt med Oslo kommune for å sondere mulighet for samarbeid, men Oslo 
Kommune har ingen planer eller ønsker om å sette i gang et planarbeid for utvikling. Oslo Røde Kors 
ønsker derfor å avklare med Nordre Follo kommune plansituasjonen samt mulighet for å utvikle 
eiendommene uten en felles reguleringsplan med B2 og B3. 
Oslo Røde Kors er i tillegg bekymret for at området blir tatt ut som boligformål i kommuneplanens 
arealdel. Den fastlåste situasjonen med B5, og at den fortsatt er ubebygd, kan ha betydning i behandling 
av ny kommuneplan. Planprogrammets pkt. 5.2 handler om arealnøytralitet og arealregnskap. Selv om 
begrepet i planprogrammet benyttes om vurdering av innspill på uregulerte tomter, er det formuleringer 
i andre dokumenter som kan indikere at også ubebygde tomter i regulerte områder kan tenkes vurdert 
tatt ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunestyret fattet nemlig 16.juni i år vedtak i sak om prioritering av utbyggingsområder. Vedtaket 
peker på områder som skal prioriteres i tid, men peker også på områder som skal vurderes i 
kommuneplanen. I vedlegget til saksfremlegget er det listet opp områder som mørke grønne, lyse 
grønne eller grå. B5 er kategorisert som grå i dette vedlegget. I tegnforklaringen innledningsvis er de grå 
områdene omtalt slik: «Dette er utbyggingsområder som i dag er helt eller delvis ubebygde arealer. Ved 
rullering av kommuneplanens arealdel er det aktuelt å gjøre en ny vurdering av alle ubebygde arealer 
som ikke nylig er regulert». I og med at Bålerudplanen er av forholdsvis ny dato kunne man tenke at en 
vurdering i kommuneplanen ikke skulle omfatte områder i denne planen. Senere i vedlegget står det i 
forbindelse med omtale av område 1065 (der B5 inngår): «Felt 1065 på Bålerud er et ubebygd areal. Helt 
eller delvis bebygde areal vil bli vurdert ved rullering av kommuneplanens arealdel.» (Vi legger til grunn 
at det menes helt ubebygde areal). Denne formuleringen indikerer at felt B5 i Bålerudplanen kan bli 
vurdert i rullering av kommuneplanen som et område som kan bli tatt ut som boligformål. 
 
OMRÅDEPLANEN OG B5 
Områdeplanen ble vedtatt i 30.06.2015. Delområdet B5 (sammen med B2 og B3) er en del av området 
som i områdeplanen omtales som Rødsteinåsen. I det opprinnelige utkastet til plan hadde Rødsteinåsen 
i tillegg et utbyggingsområde B6, men dette ble tatt ut av planen. 
 

      
Utsnitt «Bålerudplanen», B5 avmerket 

      
Utsnitt Kommuneplanen  

B5  

B3
  

B2
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I planbeskrivelsen er bebyggelsen omtalt slik: 
«Nye boliger på Rødsteinåsen og i Framveien vil ligge i utkanten av de øvrige byggområdene lengst vekk 
fra sjøen. Boligfeltene ved Rødsteinåsen har direkte atkomst til fylkesveien og i tilknytning til et område 
med nyere bebyggelse i Rødstenveien« 
 
Området B5 har et areal på ca. 6670 m2 avsatt til boliger og det legges her opp til høyere utnyttelse enn 
øvrige eneboligtomter på Svartskog. Det er krav om detaljregulering sammen med B3 og B2 og en 
regulering vil avklare graden av fortetting og antall boliger.  Når det gjelder boligtype heter det i 
områdeplanens bestemmelser §6.2: «...noe differensiert bebyggelses tillates. Mindre boliger bør 
vurderes og tilpasses ulike vernehensyn og grøntområder.» 
 
BOLIGER PÅ B5. 
Rødstenveien 14 og 16 ligger tett på Vestenga idrettsplass mellom Bekkenstenveien og Rødstenveien. 
Tomten(e) har et større flatt parti lett tilgjengelig fra Rødstenveien og med en brattere skråning ned mot 
Bekkenstenveien. Det er to eneboliger syd for tomten på Rødstenveien 12 og Bekkenstenveien 33 og en 
boligutvikling nord på B5 vil fullføre bebyggelsestrukturen mellom de to veiene i området. Det skal 
visstnok ha ligget i planene da man i sin tid anla Rødstenveien, men det har ikke vi dokumentert. 
Området har imidlertid aldri vært regulert og var før områdeplanen for Bålerud, Rødteinåsen og 
Bekkensten avsatt til LNF (landsbruk, natur og fritid). 
Den nye områdeplanen valgte dette området som et utviklingsområde etter en nøye vurdering av ulike 
vernehensyn både med hensyn på natur og kultur. Det ble uttalt viktigheten av å ha en viss 
vedlikeholdsvekst i området for å kunne opprettholde et grunnlag for barnehage mv. De boligområdene 
som planen anviser bør derfor videreføres slik at intensjonene om befolkningsgrunnlag opprettholdes.   
 
Området B5 er spesielt viktig, fordi det ligger inntil Vestenga som er en viktig samlingsplass på Svartskog. 
Idrettsplassen ligger litt isolert i «skogen» og det har vært tilfelle av uønsket atferd i området.  
Det ville være en betydelig styrke å få bebyggelse i umiddelbar nærhet for å sikre bedre tilsyn av plassen. 
I tillegg vil plassen bli et viktig tilskudd til et nytt bomiljø med ikke «planlagt» sportslig aktivitet på 
«løkka». 
 
REGULERING OG FELLES PLANKRAV 
Kravet til felles planlegging med B2 og B3 har vist seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi ser ikke noen 
planfaglige grunner til at dette er nødvendig med felles planlegging med B2 og B3 da B5 er tydelig 
avgrenset av to veier og utmerket godt kan utvikle en selvstendig bebyggelse. Det er mulig felles 
plankrav ikke er et tema i et kommuneplanarbeid, og at man ikke kan endre reguleringsbestemmelser 
for områdeplanen her, men vi henstiller allikevel til at temaet tas opp og at man forsøker å avklare 
problemstillingen. Vi mener det burde vær fullt mulig å gjennomføre separate reguleringsplaner for B5 
og B2/B3.  
 
Med vennlig hilsen, 
KVERNAAS ARKITEKTER AS 

 
Per Furuseth 
Sivilarkitekt MNAL 
 
 
Kopi til tiltakshaver:  Oslo Røde Kors v/ Nina Elisabeth Hansen og Elin Holmedal  
   Vedlegg:  Kartutstnitt 
     Beskrivelse Hans A. Hartners Fond 
         


