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Forslag til ny arealdel med bestemmelser og beskrivelse - høringsuttalelse 

1 Innledning 

Vi viser til møte i kommunestyret 14. august 2018, hvor det ble besluttet høring og offentlig ettersyn 
for forslag til ny arealdel med bestemmelser og beskrivelse. Frist for å gi uttalelse er satt til 15. oktober 
2018. 

På vegne av Eline Rasmussen, som er eier av 145/010, vil vi fremsette innvendinger mot 
planforslaget. Vår klient opptrer igjen med fullmakt fra sine naboer Joar og Signe Kristin Fornes, 
145/135, samt Thomas Eilevmoen og Johanne Gjøstein, 145/015. 

Innvendingene er rettet mot den foreslåtte arealdisponeringen for 145/091, som i gjeldende arealdel 
er avsatt til.friområde. I planforslaget er det lagt opp til at hele 145/091 blir avsatt til idrettsanlegg. 
Omdisponeringen vil muliggjøre en vesentlig utvidelse av Bjerke stadion. 

Selv om arbeidet med ny arealdel ikke er sluttført, er det fra Bjerke IL fotball fremsatt et forslag til 
detaljregulering av Bjerke stadion, som også omfatter friområdet på 145/091. Planforslaget er sendt 
på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Uttalefristen er satt til 13. november 2018. Forslaget til 
detaljregulering vil bli imøtegått i en særskilt uttalelse til kommunen. 

I mellomtiden vil vi fremholde at det planlagte prosjektet til Bjerke IL fotball sprenger rammene for 
hva som er nødvendig. Forutsetningene for gjennomføring er heller ikke tilstede. I tillegg foreligger 
det en vesentlig svikt i utredningen av detaljreguleringen, noe som igjen bidrar til å tilsløre at man 
står overfor et prosjekt som ikke er realistisk. 

Etter vårt syn kan ikke kommunen beslutte omdisponering av et betydelig og viktig friområde, og 
dermed berede grunnen for et overambisiøst og overdimensjonert utbyggingsprosjekt. 
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2 Nærmere om planforslaget 

I matrikkelen er 145/091 registrert med et areal på 44 858,60 m2• I gjeldende arealdel er eiendommen 
avsatt til grønnstruktur i form av friområde (3040). I bestemmelsene og retningslinjene til arealdelen 
er friområdet gitt feltnavnet «GS5». Felt GS5 dekker også deler av 145/003. Friområdet er oppgitt å 
være på 5 9 dekar. 

Figur 1: Utsnitt av arealdelen 2013-2020 

I forslaget til ny arealdel er det lagt opp til at hele 145/091 skal bli omdisponert til bebyggelse og 
anlegg i form av idrettsanlegg (1400). 

Figur 2: Utsnitt av forslag til ny arealdel 2018-2035 
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Under punkt 5.6 i planbeskrivelsen for den foreslåtte detaljreguleringen av Bjerke stadion, er 
friområdet blant annet beskrevet som følger: «I kommunens kartklient er arealene som utgjør 
friområde 2 i reguleringsplan for Kopperudmoen industriområde kartlagt som friluftsområde - 
nærturterreng med verdi som viktig.friluftsområde, område 14. » Samme sted er det også bemerket at 
området faller inn under kategorien som «nærturterreng/ar Maura skole og barnehage.» 

Selv om planforslaget åpner for nedbygging av et betydelig og viktig friområde, kan vi ikke se at 
problemstillingen på noen måte er berørt i planprogram, konsekvensutredning eller planbeskrivelse. 
Innkallingen og protokollen fra møtet i kommunestyret 14. august 2018 gir heller ikke noe bidrag til 
å belyse problemstillingen. Planforslaget er derfor fremsatt uten noen form for vurdering av om en 
endring fra friområde til idrettsanlegg kan få vesentlige virkninger for nærmiljø og lokalsamfunn. 
Alene av den grunn er det ikke forsvarlig å omdisponere 145/091 fra friområde til idrettsanlegg. 

Fra Bjerke IL fotball er det presentert et ønske om en vesentlig utvidelse av Bjerke stadion. Problemet 
er at vi står uten dokumentasjon på om det foreligger et reelt behov for en så omfattende utvidelse av 
det eksisterende anlegget. I tillegg står vi uten både kostnadsoverslag og finansieringsplan for det 
som vil være et meget omfattende prosjekt. Når det gjelder finansieringsspørsmålet, bemerker vi at 
spillemiddelordningen blant annet er begrenset til å gjelde 1/3-del av kostnadene for visse 
idrettsanlegg. Etter vår oppfatning er det foreslåtte plangrepet for 145/091 basert på mer eller mindre 
tilfeldige oppfatninger om både behov, kostnader og finansiering. Kommunen mangler derfor saklig 
grunn til å åpne for nedbygging av et betydningsfullt friområde. 

I alle tilfeller står planforslaget med klar front mot både statlige planretningslinjer og regionale planer, 
noe vi vil si mer om i det følgende. 

3 Forholdet til statlige planretningslinjer 

Planforslaget er vanskelig å forene med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Vi viser til retningslinjene punkt 4.3, hvor det heter at kommunen bør legge 
særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i by- og tettstedsområder og rundt 
kollektivknutepunkter. Dernest er det i retningslinjene punkt 5.2 angitt at kommunen ved behov for 
økt transportkapasitet, skal utrede mulighetene for å løse problemet med et effektivt kollektivtilbud 
og bedre tilrettelegging for sykkel og gange. 

Tatt i betraktning beliggenheten og kollektivdekningen for Bjerke stadion, vil en gjennomføring av 
planforslaget etter all sannsynlighet medføre en betydelig økning i biltrafikken. Dersom kommunen 
finner at det er behov for å sette av arealer til et så vidt omfattende og trafikkrevende idrettsanlegg, 
må den i det minste vurdere en alternativ lokalisering. Vurderingstemaet vil i så fall være om 
idrettsanlegget kan bli lokalisert i tilknytning til Nannestad sentrum, som er det prioriterte tettstedet i 
kommunen. 
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4 Forholdet til regionale planer 

Planforslaget er vanskelig å avstemme med regional planfor areal og transport i Oslo og Akershus. 
Planen angir Nannestad sentrum som et prioritert tettsted. Den tillagte prioriteten innebærer at 
Nannestad sentrum er det stedet i kommunen som ligger med størst potensial for å utvikle et bredt 
tilbud av handel, service og «andre funksjoner», som gjør at befolkningen her kan gå og sykle til 
daglige gjøremål, lokale arbeidsplasser og «fritidsaktiviteter», se planen side 22. Med en konsentrert 
vekst øker også muligheten for at kollektivtilbudet kan bli konkurransedyktig med bil. Det nevnte er 
ledsaget av en konkret retningslinje, R6, som lyder slik: 

«I prioriterte vekstområder legges det til rette for høy arealutnyttelse. I sentrumsområder, 
områder ved regionale kollektivknutepunkt og områder tilrettelagt for arbeids 
plassintensive virksomheter forventes det særlig høy arealutnyttelse.» 

Etter vårt syn er planforslaget for utvidelse av Bjerke stadion så omfattende og bilkrevende at det vil 
komme i konflikt med retningslinjene i regional plan for areal og transport. 

Den regionale planen gir også føringer om bilparkering. Ifølge planen er det behov for ytterligere 
virkemidler som kan hindre vekst i biltrafikken, for eksempel «parkeringsbegrensninger». I tillegg 
kommer en konkret retningslinje om parkering, R15, hvor det heter: 

«Det forventes at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan.» 

Det at den foreslåtte endringen av arealdelen vil innebære en vesentlig økning i biltrafikken og 
parkeringsbehovet, blir bekreftet av forslaget til detaljregulering for Bjerke stadion. I 
reguleringsforslaget er det avsatt 4 475 m2 til parkeringsanlegg. Parkeringsarealet vil tilsynelatende 
gi rom for 1 70 biloppstillingsplasser. Slik vi ser det, er den foreslåtte endringen av arealdelen også 
problematisk i relasjon til retningslinjene om bilparkering. 

Etter vår oppfatning medfører retningslinjene i regional plan for areal og transport at kommunen som 
et minimum må vurdere en alternativ lokalisering av et eventuelt utvidet idrettsanlegg. Spørsmålet er 
om det lar seg gjøre å plassere et eventuelt idrettsanlegg innenfor det prioriterte vekstområdet rundt 
Nannestad sentrum. 
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5 Forholdet til trafikksikkerhet 

Vår klient vil anføre at planforslaget i alle tilfeller står uten dokumentasjon på at hensynet til 
trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Ettersom planforslaget åpner for et meget omfattende 
idrettsanlegg og en utstrakt utleie av klubbhuset, må det blant annet være en reell fare for blokkering 
av trafikk til og fra Mauravegen. En oppgradering av kryssløsningen fremstår som nærliggende. 
Eventuelle krav til trafikksikring bør fremgå av rekkefølgebestemmelsene. I alle tilfeller er det behov 
for en nærmere utredning av hensynet til trafikksikkerhet. 

6 Avslutning 

Oppsummert vil vi fremholde at det ikke er grunnlag for å omdisponere 145/091 fra friområde til 
idrettsanlegg. Det eneste alternativet at eiendommen forblir avsatt til friområde. 

Høringsuttalelsen er sendt til kommunen med både e-post og vanlig post. 

Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Hjort DA 

Jan Gudmund Aanerud 
Advokat 
jga@hjort.no 

Kopi: Eline Rasmussen 
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