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Drøbak 01.11.2021 
 
 
SAK 21/11209 
MERKNAD TIL PLANPROGRAM OG FORSLAG TIL ENDRET AREALBRUK 
 
Merknaden sendes på vegne av ELSE HJEMMEN 
 
Else Hjemmen er eier av Røis gård på Skotbu, gnr 53 bnr 1. I gjeldende kommuneplan er det avsatt to 
mindre fremtidige boligområder på eiendommen. 
 
Skotbu er et levende lokalsamfunn med egen barneskole og barnehage. Da disse to fremtidige 
boligområdene ble avsatt i kommuneplanen var ordet «vedlikeholdsvekst» benyttet. Det var et sterkt 
ønske om å bevare det lokale tilbudet med barneskole og barnehage, og det ble innsett at en mindre 
vekst/boligutvikling var nødvendig for å opprettholde grunnlaget for dette. 
 
I tilsendt utkast til prioritering av utbyggingsområder i ny kommuneplan er områdene på Skotbu 
plassert i kategori lysegrønt som betyr at de vurderes realisert etter 2030, og planprosesser prioriteres 
ikke i kommende strategi- og handlingsprogram. 
 
På Skotbu er det en sterk bekymring for at en slik strategi vil føre til at grunnlaget for å opprettholde 
skolen og barnehagen etter hvert vil bli mindre og at skolen og barnehagen kan bli lagt ned. I tillegg til 
å være et tilbud til barna er skolen og barnehagen en møteplass for lokalbefolkningen og er med på å 
bygge identitet og samhold i et lokalsamfunn. Det vil være ødeleggende for opprettholdelse av et 
levende lokalsamfunn å legge disse ned. 
 
Det er kjent at det er ønskelig fra statlige myndigheter at boligutbygging konsentreres rundt 
kollektivtilbudene. Dette defineres som Ski, Langhus, Myrvoll og Kolbotn mm, men det er faktisk slik 
at på Skotbu bor hele befolkningen innen gang- og sykkelavstand fra jernbanestasjonen. 
 
Selv om man konsentrerer mye ny bebyggelse rund de store tettstedene må det være mulig å ivareta 
eksisterende innbyggere i mindre lokalsamfunn med å legge til rette for den lille veksten som er 
nødvendig for å opprettholde disse som levende lokalsamfunn og ikke bare et sted å bo.  
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Seiersten Sentrum 
1440 DRØBAK 
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Planleggere og politikere i Follo oppfordres til å legge til rette for en «vedlikeholdsvekst» i Skotbu ved 
å legge utbyggingsområdene i mørkegrønn fargekode, som prioriteres for planlegging og utvikling i 
kommende kommuneplanperiode.   
 
 
 
Med hilsen 
Follo Prosjekt a.s 
 
 
Arne Holen 
Sivilingeniør 
 
 
Kopi til:  
 
Else Hjemmen 
Unni Hofman Hjemmen 
 


