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Eiendom AS v/ Rolf 

Ytterli & Svein Ytterli, 

18.6.19 

Det vises til et tidligere avholdt møte mellom dem selv, 

forslagsstillere og plankonsulent i anledning denne 

saken, hvor diskusjonen dreide seg om valg av adkomst 

til Oslo kommune sin eiendom gbnr. 90/122, som ligger 

rett sør for deres eiendommer gbnr. 90/121, 92/589 og 

90/120. I planforslaget er det regulert en felles kjøreveg 

[f_SKV6] over deres eiendommer. I merknaden 

reageres det på valget av adkomstløsning. Det er vedlagt 

en skisse over et nytt planlagt bygg på deres eiendom, 

men som ikke vil kunne realiseres om det skal gå en 

kjøreveg gjennom området. De skriver at kjørevegen vil 

hemme utviklingspotensialet på deres eiendommer, med 

referanse til bygningsskissen, og påpeker at 

eiendommene er små nok før. De foreslår at adkomst-

vegen til gbnr. 90/122 burde legges over Ole Almeli 

(tiltakshaver) sitt område lenger øst i planområdet – 

borte fra deres område (illustrert med en annen skisse). 

Det opplyses om at kjøpet av eiendommen gbnr. 92/589 

ble gjort i den hensikt å sikre adkomst til gbnr. 90/121. 

Den avsluttende bemerkningen lyder «det er derfor helt 

uaktuelt å legge vegen over våres eiendommer».  

Forslagsstillere har vurdert flere adkomstløsninger, men funnet at det ønskelige alternativet er løsningen som vises i planforslaget. 

Foreslåtte løsning gjenspeiler et ønske om at fremtidig næringsvirksomhet på delområdene N/F1-8 holdes nogen lunde adskilt fra 

den fremtidige næringsvirksomheten på delområdene N/F9-11 hvor Oslo kommune blant flere er representert som grunneier. 

Andre fordeler med foreslått løsning er enkel topografi og kortest mulig kjøreavstand fra Dalkrysset.   

 

Administrasjonen er av den oppfatning at arealet om vil gå med til opparbeidelse av ny felles kjøreveg herunder ulempen dette 

medfører for grunneierne, veies opp av at parkbeltet/buffersonen som ligger inne i den gjeldende reguleringsplanen blir slettet. 

Byggegrensen mot Oslo kommune sin eiendom vil dermed forrykkes 20 meter lenger sør i planforslaget, hvilket i sum vil medføre 

at et større areal kan oppføres med bebyggelse for både gbnr. 90/121 og 92/589. Videre er det foreslått en økning i utnyttelsesgrad 

fra 0,4 i gjeldende plan til BYA=50 % i ny plan. Det er uklart for administrasjonen hva grunneierne legger i uttalelsen 

«eiendommene er små nok fra før». Dal Eiendom AS sin eiendom gbnr. 90/120 utgjør 15 daa og er større enn de fleste delfeltene 

innenfor planforslaget uten at eiendommen berøres negativt. Vognvegen 39 AS sin eiendom gbnr. 90/121 er mindre, men det er 

ikke riktig å hevde at planforslaget båndlegger utviklingspotensialet for denne tomten da det samlede byggearealet samt 

utnyttelsesgraden økes sammenlignet med gjeldende plansituasjon. Administrasjonen er imidlertid innerforstått med 

konsekvensen planforslaget innebærer med tanke på at eiendomsstrukturen splittes opp - de 3 eiendommene vil ikke lenger utgjøre 

et sammenhengende byggeområde. Administrasjonen registrerer det planlagte bygget, men med henvisning til planforslaget vil det 

ikke være aktuelt med oppføring av et nytt bygg med den eksakte formen og vinkelen som vises i skissen. Et nytt bygg av 

tilsvarende eller lignende størrelse må i så fall legges på gbnr. 90/120 i sin helhet og vinkles mot høyre i nord, ikke i sør  

 

Videre er det positivt for grunneierne at en fremtidig utbygging av delfelt N/F11 (Oslo kommune sin tomt) fordrer en ferdigstilt 

kjøreveg f_SKV6 med 6 meters kjørevegsbredde (økning av dagens vegbredde), - med henvisning til rekkefølgebestemmelse 5.1.  

Statens vegvesen, 19.6.19  Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.  

 

Tas til orientering.    

Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, 6.8.19 

Fylkesmannen har ingen konkrete merknader til 

planforslaget  

Tas til orientering.  



 

Akershus fylkeskommune, 

8.8.19 

 

 

 

 

 

Fylkesrådmannen har ingen konkrete merknader til 

planforslaget. Det orienteres om en pågående prosess 

vedr. avklaring av hvordan plasskrevende varegrupper 

skal avgrenses og defineres i den nye regionale planen 

for handel, service og senterstruktur som ble vedtatt i 

fylkestinget den 17.12.18 

Tas til orientering. Omtalen av plasskrevende varegrupper i den vedtatte regionale planen anses å rime godt med den allsidige 

virksomheten som det legges opp til å videreføre innenfor dette eksisterende næringsområdet, som i dag er kjent for å huse et 

mangfold av små/store lager-, industri- og plasskrevende varehandel-forretninger.  

 

 

 

 
De markerte eiendommene tilhører Dal Eiendom AS (gbnr. 90/120) og Vognvegen 39 AS 

 (gbnr. 90/121 og 92/589) og er gjenstand for omtale i merknadsbehandlingen over.  


