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Plan ID 023728500, detaljreguleringsplan for gbnr. 138/55 & 60 - 
Linnerudgården. 3. gangs behandling 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «detaljreguleringsplan for gbnr. 138/55 
og 60 – Linnerudgården.» Plankart er datert 30.9.2016, bestemmelser og planbeskrivelse er 
datert 26.2.2018.  
 
 
 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Kommunestyret behandlet i møte den 13.6.2017, som sak 50/17, sluttbehandling av 
detaljreguleringsplan for gbnr. 138/55 & 60 – Linnerudgården, og fattet følgende vedtak: 
«Saken utsettes frem til kommunedelplan for Råholt foreligger.». Reguleringsplanen ble 
fremmet med forslag om fem etasjer til forskjell fra gjeldende reguleringsplan vedtatt 
08.09.15 som regulerer to lavblokker på hhv. tre etasjer hver. Tiltakshaver er AMIBO Eiendom 
AS, plankonsulent: Feste Kapp AS.  
 
Forslaget til kommunedelplan for Råholt lå ute til høring i perioden 2.10.2017-17.11.2017. 
Fylkesmannen fremmet som eneste offentlige instans innsigelser til planen på grunnlag av en 
rekke forhold og tematikker i planen som ikke ansees tilfredsstillende begrunnet, utredet og 
løst. Konsekvensen av de fremlagte innsigelsene er at kommunedelplanen ikke lar seg fremme 
for sluttbehandling 1. kvartal 2018 som opprinnelig forespeilet av kommunen. Prosessen med 
vedtak av kommunedelplanen er som følger av dette blitt en uforutsigbar affære, med stor 
usikkerhet knyttet til når planen kan sluttbehandles og vedtas i kommunestyret.   
 
Vedtaket om at sluttbehandlingen av Linnerudgården utsettes frem til kommunedelplanen for 
Råholt foreligger, er nå også et uforutsigbart vedtak sett i lys av den seneste utviklingen. 
Vedtaket har stor negativ innvirkning for tiltakshaver som ønsker endelig avklaring i 
spørsmålet om byggehøyder for deres byggeprosjekt, som ønskes igangsatt snarest av hensyn 
til blant annet en leieavtale med lensmannen som planlegger å utvide og ta i bruk lokaler i et 
av nybyggene.   
 
Det er nå søkt gjennomført et kompromiss for å få planen i mål. Nåværende forslag til 
kommunedelplan innebærer et forlag om maks fire etasjer for fremtidig bebyggelse på 
østsiden av Trondheimsvegen. Dette forslaget har ikke blitt påklaget eller vesentlig 
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problematisert under høringsperioden for kommunedelplanen. I og med at dette innebærer en 
etasje mindre i forhold til siste planforslag for Linnerudgården som behandlet i KS-sak 50/17 
men samtidig en etasje opp fra gjeldende reguleringsplanen vedtatt 8.9.2015, synes det 
betimelig å fremme saken til ny sluttbehandling så fremt planforslaget justeres iht. føringene i 
nåværende forslag til kommunedelplan.   
 
Foreliggende justerte planforslag er ikke blitt behandlet av hovedutvalget, men går rett til 
kommunestyret for sluttbehandling. HNPM fattet imidlertid et alternativt vedtak i møte den 
13.2.2018 der den tidligere saksutredningen (med fem etasjer) på nytt ble forelagt utvalget 
for behandling. Følgende vedtak ble fattet: «Hovedutvalg for næring, plan og miljø fremmer 
reguleringsplanen for sluttbehandling i kommunestyret den 6.mars 2018. Det forutsettes at 
administrasjonen oppdaterer saken med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser slik at 
det tillates maks 4 etasjer jf. prinsippvedtak om høyder og parkeringsnorm som bestemt i 
forbindelse med kommunedelplan for Råholt.» 
 
Som oppfølging av hovedutvalgets vedtak av 13.2.2018. fremmer administrasjonen dermed et 
justert planforslag til sluttbehandling for kommunestyret.  

1.2 Beskrivelse av justert planforslag 

Den viktigste endringen i justert planforslag er i all vesentlighet reduseringen fra fem til fire 
etasjer. Byggene vil ha gesimshøyde på 14 m., mot 16 m. i forrige planforslag. Den 4. og 
øverste etasjen vil trappes inn mot syd. Planforslaget legger opp til totalt 3631 m2 med 
bruksareal fordelt på de to blokkene. Parkeringsnormen er også justert og følger forslaget til 
kommunedelplan for Råholt med en ny norm tilsvarende en plass pr. boenhet uavhengig av 
leilighetsstørrelse. Alle boenheter skal ha tilgang til minimum 6 m2 privat uteoppholdsareal og 
12 m2 felles uteoppholdsareal. Felles uteopphold løses gjennom anleggelse av takhager hvor 
det stilles krav om lekeapparater og sittemøbler. Maks utnyttelse tilsvarer BYA=65 % for blokk 
avsatt til sentrumsformål (SE), BYA=60 % for blokken avsatt til blokkbebyggelse (BB). 1. 
etasje i blokk SE vil inneholde næring, resterende etasjer avsettes til boliger. 
 
For utførlig beskrivelse av planområdet, planprosessen, merknader, kommentarer til 
merknader, planforslagets forhold til naturmangfold, støy, grunnforhold m.m., vises det til 
tidligere saksutredning som forelagt kommunestyret i møte den 13.6.2017 (sak 50/17, 
vedlagt).   

 

Figur 1: Illustrasjon. Kilde: Planbeskrivelsen (oppdatert) 

2 Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål 

Planforslaget innebærer samme arealutnyttelse som gjeldende reguleringsplan, men åpner for 
ytterlige en etasje med en tilsvarende økning i antall m2 bruksareal. Dette gir tilførsel av flere 
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boenheter på en meget sentralt lokalisert tomt i en kommune med høy befolkningsvekst. 
Planområdet ligger i kort gangavstand fra sentrumsfunksjoner, skole og kollektivknutepunkt. 
Planforslaget bygger således opp under prinsippene i statlige planretningslinjer for samordnet 
areal-, bolig- og transportplanlegging. Planforslaget bygger også opp under vedtatte strategier 
i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Spesielt godt ivaretatt anses 
arealstrategi A2; utvikling av prioriterte vekstområder med bykvalitet og flerfunksjonalitet, 
effektiv arealutnyttelse og gangavstand til daglige gjøremål.  
 
Et relevant nytt moment for denne 3.gangs behandlingen kontra tidligere behandlinger er at 
kommunen har et konkret forslag til kommunedelplan å forholde seg til, - som vedtatt utlagt til 
offentlig ettersyn av kommunens formannskap den 26.9.2017. Forslaget til kommunedelplan 
er hjemlet i kommunens egen myndighetsutøvelse og basert på kommunens eget frie skjønn. 
Da det ved tidligere behandlinger av overnevnte plan er tatt utgangspunkt i en uavhengig 
tettstedsanalyse utført av Pir II AS, representerer forslaget til kommunedelplan i så måte et 
vesentlig nytt moment i anledning saken på tross av kommunestyrets utsettelsesvedtak.  
 
Intensjonen bak kommunestyrets utsettelsesvedtak (forutsigbarhet og avklaring av 
planmessige rammebetingelser) etterkommes delvis i foreliggende sak iom. at detaljplanen 
fremmes på ny på bakgrunn av et forslag til kommunedelplan, - ikke på bakgrunn av et vedtak 
av denne. Forslaget om fire etasjer underbygger en intensjon om at kommunedelplanen bør 
kunne åpne opp for noe fortetting i høyden også langs østsiden av aksen Trondheimsvegen, da 
det er flere tomter som i et langsiktig utviklingsperspektiv utmerker seg og er egnet til et slikt 
formål. Dette synes det å være enighet om, med referanse til høringen av kommunedelplanen.  
 
I nytt justert planforslag er byggehøyde= fire etasjer i tråd med forslaget til 
kommunedelplanen, så også parkeringsnormen som nå stadfester minst en biloppstillingsplass 
per boenhet. Konsekvensen av å gå ned fra fem til fire etasjer tilsier at naboene blir påført 
mindre ulemper hva angår trafikk, støy og skygge fra omgivelsene (jf. reviderte sol- og 
skyggeanalyse, vedlagt).  

2.2 Andre temaer 

For en utførlig vurdering av planforslagets konsekvenser sett i forhold til infrastruktur, 
friluftsområder, sosial infrastruktur, bokvalitet og estetikk vises det til tidligere saksutredning 
som forelagt kommunestyret i møte den 13.6.2017 (sak 50/17, vedlagt).   

3 Alternativer 

Administrasjonen anbefaler at planforslaget vedtas slik det foreligger iht. rådmannens 
innstilling om fire etasjer. Alternativt: 
 
A. Planforslaget avvises, gjeldende reguleringsplan vedtatt 8.9.2015 med tre etasjer 

består.   
 
B.  Saken utsettes frem til kommunedelplanen for Råholt foreligger. Kommunestyrets 
 vedtak av 13.6.2017 opprettholdes.  
 
C.  Foreliggende planforslag sendes tilbake til administrasjonen for ytterlige 
 bearbeiding/utredning.    
 

4 Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til detaljregulering for gbnr. 
138/55 og 60 – Linnerudgården, vedtas. Plankart er datert 30.9.2016, bestemmelser og 
planbeskrivelse er datert 26.2.2018.  
 
 
Vedlegg som følger saken: 
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1 Kommunestyresak 
50/17. Forrige 
saksutredning 

3 Plankart 
4 Planbestemmelser 
5 Planbeskrivelse 
6 Alle merknader 
7 Sol-skyggeanalyse 
8 ROS-analyse 
9 Naturmangfold, 

vurdering 
10 Støyrapport 
11 Geoteknisk rapport - 

Notat 
11 Geoteknisk rapport 
 
 


