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HØRINGSUTTALELSE PLANPROGRAM FOR REVIDERING AV AREALDELEN AV NORDRE FOLLO 
KOMMUNES KOMMUNEPLAN 
 
 
Arealdelen av Nordre Follo kommunes kommuneplan ble vedtatt av Ski kommunestyre 12.06.2019 
etter en bred og grundig kommuneplanprosess i de to kommunene som skulle slås sammen. For 
Skotbus del, kom det flere innspill til arealer for vedlikeholdsvekst. Kommunestyret gikk videre med 
tre områder, to på Røis og ett i Skotbuåsen. Etter innsigelser fra overkommunale myndigheter med 
påfølgende megling hos fylkesmannen, ble det vedtatt to områder på Røis som vedlikeholdsvekst. 
Kommunestyret i Ski vedtok 12.06.2019 at kommunestyret måtte legge til rette for rask 
vedlikeholdsvekst for å opprettholde elevgrunnlaget på Skotbu skole, og derfor sørge for at 
prosessen med å legge ned Skotbu renseanlegg og koble Skotbus avløpsnett til Kråkstad og videre til 
Nordre Follo renseanlegg, ble gjennomført. 
 
Kommuneplanens arealdel slår videre følgende fast: 

En utbygging må bygge på følgende føringer: 
• Kritisk boligmasse for å sikre opprettholdelse av Skotbu skole (1-4.trinn) med muligheter for 

utvidelse til 1-7 i fremtiden. 
• God tilgjengelighet for fotgjengere og syklister 
• Gode gang- og sykkelforbindelser til Skotbu stasjon 

 
Skotbu har i dag rundt 500 innbyggere. Rundt halvparten av disse bor på boligfeltene på Røys, som 
ble bygd i perioden 2006 til 2013. Mørk skole brant i 2006 og det ble gjenåpnet en ny skole med 
tilhørende barnehage i 2009. Skotbu skole, såvel som Skotbu barnehage, er avhengig av at bygda har 
nok barn til å sikre elevgrunnlaget for skolen. Både gjenoppbygningen av skole på Skotbu, regulering 
av boligfelt og vedtaket i kommuneplanen om vedlikeholdsvekstområdene ble forøvrig vedtatt 
enstemmig av kommunestyret.  
 
Vi finner det derfor underlig at man nå legger opp til ny vurdering av de samme områdene, bare 2 år 
etter forrige grundige behandling, og etter de samme prinsippene som områdene opprinnelig ble 
vedtatt etter. Normalt sett revideres arealdeler av kommuneplaner hvert 4 år. Det er ingen grunn til 
at det skulle være andre vurderinger to år etter, så lenge alle forutsetninger er de samme. 
 
Boligpolitikken i Nordre Follo bør legge opp til at det finnes boliger for alle livsfaser – fra boliger for 
familier i etableringsfasen til boliger for eldre. Barnefamilier ønsker seg ut av Oslo og i stedet 
etablere seg med rekkehus eller eneboliger i mindre miljøer, slik som Skotbu. Det har vært stor 
etterspørsel etter boligene på Skotbu, både ved nybygging og i etterkant, og en majoritet av de nye 
boligene er bebodd av barnefamilier. Boliger utenfor Ski sentrum er rimeligere og gir barnefamilier 
mulighet for egen tomt med hage og større plass, enn i sentrum av kommunen. Mange barnefamilier 
på Skotbu ønsker seg også større boliger når barna blir større, og det er derfor viktig at det finnes 
muligheter for å bygge eller kjøpe større boliger i området. I mangel av dette, har flere familier flyttet 
til Indre Østfold, og kommunen mister verdifulle innbyggere. På Skotbu er det mulighet for alt fra 
større eneboliger, til rekkehus, 4-mannsboliger og leilighetsbygg for å ivareta alle aldersgrupper. Det 



kan også være mulig å bygge eldreboliger nede ved stasjonen, for å sikre et diversifisert boligmiljø i 
bygda. En kommune skal også føre en sosial boligpolitikk der alle har mulighet til å kjøpe seg en 
egnet bolig til en pris de kan ha råd til, noe en utbygging i Skotbu vil underbygge, og som ikke vil være 
mulig om man konsentrerer all utbygging rundt tettsteder som Ski og Oppegård. Om Nordre Follo 
skal føre en sosial boligpolitikk som gjør at alle har mulighet til å bo og kjøpe seg bolig i kommunen, 
må man åpne for utbygging på små tettsteder som Skotbu. 
 
Etter vår mening understøtter også FNs bærekraftsmål disse prioriteringene. Oppvekstvilkårene på 
Skotbu, nær naturen og i små oversiktlige miljøer, egen skole og barnehage, kombinert med en 
moderne jernbanestasjon, er svært gode. Flere innbyggere vil skape grunnlaget for flere aktiviteter i 
bygda. På den annen side - dersom elevgrunnlaget for skolen og barnehagen ikke opprettholdes, vil 
innbyggerne tvert om måtte være avhengig av bil for å frakte barn til skole og barnehage.  
 
I konklusjon anmoder vi derfor om at Nordre Follo kommune følger opp det som ble vedtatt i 
kommuneplanen så seint som i 2019. Dette innebærer å legge til rette for boligbygging gjennom 
oppgradering av vann-/avløpskapasiteten på Skotbu i tråd med allerede vedtatte planer. Videre må 
gang- og sykkelveiprosjektene, både mellom Røis og Skotbu stasjon, og gang- og sykkelvei langs 
jernbanen til Kråkstad i forbindelse med nye VA-ledninger, gjennomføres. 
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