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SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 21/11209 
Saksbehandler Anne Holten 
 

Sluttbehandling av planprogram for kommuneplanens 
arealdel 2023 - 2034 og siling av arealinnspill for videre 
utredning 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Ungdomsrådet 25.01.2022 1/22 

2 Utvalg for areal, klima og byggesak 01.02.2022 4/22 

3 Formannskapet 09.02.2022 1/22 
 
 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.02.2022 sak 1/22 

 
Behandling: 
Råd og utvalgs behandling av saken er gjort kjent for Formannskapet 
 
Repr. Pind (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tillegg til punkt 2. 
Følgende områder tas inn for vurdering her: 
Alle eiendommene på Bålerud, dette for å sikre en helhetlig plan, og at vann- og kloakkanlegget blir 
effektivt. 
 
70 - Kvakestad næringsområde, Langhus hagesenter, Linås øst 
Disse områdene bør ses på som en helhet, da vi ser at vi ikke har andre aktuelle næringsarealer å 
utvikle i Nordre Follo i dag, og at utkjøringen fra vedtatt Linåsplan får en god løsning. At vi også kan 
tilby selvbyggertomter ser vi på som veldig positivt. 
 
58 (3) Rikshospitaltomta, (dette for at vi må ha større arealer til næring) 
 
58 (6) område nord for Follo barne- og ungdomsskole, (dette for å ha et areal vi kan samle teknisk 
driftssentral sentralt i kommunen, og få muligheten til å selge store arealer Komunnedelplanlagt til 
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bolig/næring på Drømtorp. 
 
58 (4) Areal nord for Vevelstadåsen til ungdomsboliger 
Det forutsetter at tiltaket holder god avstand fra bekken, strømkabler/master, og turstier i 
området.» 
 
Repr. Pind (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Til punkt 3. 
Prosjekt 55 tas ikke med i videre vurdering og forblir regulert til offentlig formål.» 
 
Repr. Pind (H) fremmet følgende nye forslag  
Følgende arealinnspill tas med videre for konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse: 
dokument nr. 45, 54, 25/80(5) og 80(3) i sak 21/11209, vist i tabell i saksframlegget. 
 
Votering: 
Det voteres over AKBs innstilling 
 
Pinds tilleggsforslag til punkt 2 fikk 5 stemmer og falt (H, Frp) 
Pinds endringsforslag til pkt 3 fikk 5 stemmer og falt (H, Frp) 
Pinds nye forslag fikk 5 stemmer og falt (H, Frp) 
Innstillingen pkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer mot 5 (H, Frp) 
Innstillingens pkt 3 ble vedtatt med 7 stemmer mot 5 (H, Frp) 
Innstillingens pkt 1 og 4-6 ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets innstilling 09.02.2022:  
1. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 for Nordre Follo kommune vedtas. 
2. Følgende arealinnspill tas med videre for konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse: 

dokument nr. 45, 54, 44/74, 25/80(5) og 80(3) i sak 21/11209, vist i tabell i saksframlegget. 
3. Følgende arealinnspill, som ligger innenfor ti minutters gangavstand fra jernbanestasjoner, tas med i 

vurdering av framtidig utvikling av stasjonsområdene og avgrensing av prioriterte 
utbyggingsområder: dokument nr. 58(1), 24, 17/80(7), 55, 80(6), 68 og 71 i sak 21/11209, vist i tabell 
i saksframlegget. 

4. Øvrige forslag til endring av arealformål er vurdert å ikke være i tråd med vedtatte føringer og tas 
ikke med videre for konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 

5. Øvrige høringsuttalelser som omhandler temaer og hensyn i arealplanleggingen, legges til grunn for 
videre arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel.  

6. Plan for kommunikasjon og medvirkning legges til grunn for planarbeidet, med sikte på endelig 
vedtak av kommuneplanens arealdel i mars 2023. 
 


