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Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel – Grønn strek og 
Mauravegen 35 
 
Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel som ligger ute til offentlig ettersyn med frist for 
uttalelser satt til 15.10.2018. 
 
Plan1 vil på vegne av Eline Rasmussen og Lars Erik Eriksen Løvaas, som er grunneiere gnr. 145/10, 
Mauravegen 35, komme med denne uttalelsen: 
 
Plan1 sendte på vegne av grunneierne inn innspill i fbm. varsel av oppstart av kommuneplan-
rulleringen, om å få eiendommen gnr. 145/10 omdisponert fra LNF-formål til framtidig 
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  
 
Eiendommen gnr. 145/10 har vært et tidligere småbruk. Den er på ca. 9,6 dekar. Ca. 6 dekar har 
vært dyrket. Eiendommen utgjør ingen selvstendig driftsenhet, og det tidligere dyrka arealet har 
vært leid ut. Den ligger ved og med samme adkomst som Bjerke Stadion, som nå har en 
detaljregulering ute til offentlig ettersyn med planer om en storstilt utbygging av baneanlegg, 
utvidelse av eksisterende bebyggelse og ny fotballhall. Idrettsanlegget ligger i tilknytning til 
eksisterende og planlagte bolig- og næringsområder sør for fv. 120. 
 
I regional plan for areal og transport er det poengtert at utvikling utenfor prioriterte vekstområder 
bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en 
utvikling som bygger opp under kollektivtransport, og bruk av sykkel og gange. En utbygging med 
småhusbebyggelse på eiendommen gnr. 145/10, med god tilgang til kollektivtransport og bruk av 
eksisterende fortau og gang-/sykkelveg til skole og andre gjøremål, vil være helt i tråd med dette. 
Utbyggingen vil ikke berøre interesser knyttet til biologisk mangfold, verneverdig natur, 
kulturminner, grønnstruktur eller friluftsliv. Den dyrka parsellen er liten og ikke rasjonell i fht. 
moderne jordbruksdrift. Avgang av dyrket mark anses å være marginal. Grunneierne har fått 
tillatelse av kommunen til å lage en enkel ridebane med påfylling av sand og flis i 10 cm tykkelse 
på jordet, og å bruke resten til beite. 
 
Administrasjonens har i sin behandling i fbm. førstegangsbehandlingen av forslag til 
kommuneplanens arealdel, ikke anbefalt innspillet om boligformål imøtekommet. De mener at det 
ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte utbyggingsområder i Maura, og at det ikke anses 
behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. Området ligger innenfor 
eksisterende grønn strek, men den er i forslag til arealdel endret, ved at den trekkes inntil 
eksisterende boligområde i vest, opp mot fv.120 og langs grensen for idrettsområdet (Bjerke IL) 
og Kopperudmoen industriområde i øst.  
 
Kommunen skriver i planbeskrivelsen til arealdelen at det ble innarbeidet en grønn strek rundt alle 
tettstedene ved kommuneplanrulleringen i 2010. Dette med hensikt om å minimere inngrep i 
jordressurser, kulturlandskap og øvrig grønnstruktur, samt å vise en langsiktig utbyggingsgrense. 
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Kommunen skriver videre at grønn strek ikke er juridisk bindende, men skal vise en framtidig 
utviklingsretning for tettstedene på kommuneplannivå i et 50-årsperspektiv. Det ble tatt 
utgangspunkt i hvilke områder som var aktuelle for utbygging innenfor en radius på 1km fra 
barneskolene.  
 
Eiendommen gnr. 145/10 ligger godt innenfor grønn strek i gjeldende kommuneplans arealdel. Den 
ligger også under 1 km fra barneskolen. Når man ser på det som er av utbygde og planlagte 
bygge- og anleggstiltak på sørsiden av fv. 120, og eiendommens nærhet til dette, er utbygging av 
eiendommen til boligformål mer naturlig enn at den skal ligge utenfor grønn strek i framtiden. Det 
samme gjelder for øvrig også de bebygde eiendommene like vest for gnr. 145/10.  
 
Grønn strek må ikke være for snever i fht. et 50-årsperspektiv, særlig når streken ikke skal 
betraktes som juridisk bindende. Det bes om at eiendommen gnr. 145/10 fortsatt må ligge 
innenfor grønn strek, slik som i gjeldende kommuneplans arealdel. 
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 Arealplanlegger 

 

 

 

Vedlegg:    Innspill i fbm. varsel om oppstart av kommuneplanrulleringen 

                   Illustrasjonsplan for Bjerke idrettslag med nærliggende bebyggelse 

 

 

 

Kopi:         Eline Rasmussen og Lars Erik Eriksen Løvaas 

 

 


