
Arkivsak: 2017/1356 - 5     

Arkiv: 136/31 

Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe       
 
         

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 10.10.2017 
 Formannskapet 17.10.2017 

Mindre endring av del av reguleringsplanen for Opakermoen 
 

Rådmannens innstilling: 
 
I henhold til § 12-14 i plan og bygningsloven vedtas mindre endring av reguleringsplanen for 
Opakermoen med plankart og planbestemmelser datert 7.6.2017. 
 
Samtidig oppheves reguleringsplan for Opakermoen datert 31.5.2013, og område som 
overlappes  i plankart i reguleringsplan for Kongevegen datert 25.02.2015 og reguleringsplan for 
Opakermoen vedtatt 17.08.1978. 
 

 

 

 

VEDLEGG: 
 
1 Forslag mindre endring av plankart datert 07.06.2017 
2 Forslag til mindre endring bestemmelser datert 07.06.2017 
3 Gjeldene planbestemmelser for endring av deler av reguleringsplanen for Opakermoen 

datert 31.05.2013 
4 Gjeldene plankart for mindre endring av reguleringsplan Oppakermoen vedtatt 31.05.2013 
5 Gjeldene plankart for reguleringsplan Kongevegen datert 25.02.1978 
6 Gjeldene plankart for reguleringsplan Oppakermoen vedtatt 17.08.1978 
7 Sammendrag og rådmannens vurdering av innkommende innspill datert 7.9.2017 
8 Høringsuttalelse Hafslund datert 24.07.2017 
9 Høringsuttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 19.07.2017 
10 Høringsuttalelse Akershus fylkeskommune datert 10.07.2017 
11 Høringsuttalelse Statens vegvesen datert 19.07.2017 
12 Varsel - mindre endring av detaljregulering for Opakermoen datert 06.29.2017 
13 Anmodning om behandling av mindre endring av reguleringsplan for Opakermoen datert 

08.23.2017 
  



 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Det vises til innsendt forslag til mindre endring av del av reguleringsplanen for Opakermoen.  
Kongeveien Utvikling AS ønsker å legge til rette for å utvikle eiendommene med boligbebyggelse 
i tråd med prinsippene i gjeldene regulering. I gjennom mindre endring av reguleringsplan for 
Opakermoen datert 7.6.2017 omreguleres områder som i dag er regulert igjennom mindre 
endring av reguleringsplan for Opakermoen vedtatt 31.5.2013,  Kongevegen vedtatt 10.01.2015 
og reguleringsplan for Opakermoen vedtatt 17.08.1978. 
 
Forslag til mindre endring av reguleringsplanen kommer på bakgrunn av behovet for avklaring av 
eiendomsforhold knyttet til gbnr 136/49. I jordskifteretten den 28.03.2017 ble det avklart fordeling 
av arealer i mellom Kongevegen Utvikling AS og grunneier av eiendommen gbnr 136/40. 
Avklaringen i jordskifteretten omhandler endring av eiendomsgrenser slik at arealer av samme 
størrelse utveksles mellom de to partene. Arealene som utveksles er på henholdsvis 1044,0 og 
1044,2 m2. 
 

 
Figur 1. Viser endringer i eiendomsgrenser avklart i jordskifteretten 28.03.2017. 
 
Endringer i plankart  
Utfra de føringer som dette gir, har Plan1 AS utarbeidet vedlagte forslag til mindre endring av 
reguleringsplan for Opakermoen. Planendringene går ut på en justering av tomtegrensen for 
regulert tomt 3, som angis som areal C i rettsboken, og en justering av grensene for areal A slik 
at de stemmer overens med eiendomsgrensen. I tillegg innebærer endringsforslaget en utvidelse 
av tomteområdet til å omfatte areal E og F, forlenge adkomstvegen ca 15 meter i øst samt å flytte 
regulert gang-/sykkelveg i dette området noe østover. Rettsboken omhandler også areal B og D, 
men for disse arealene endres ikke planstatus, men kun eierforhold. De er likevel tatt med i 
endringen, for å vise at alle punkter er fulgt opp. 
 



 
Figur 2. Gjeldene reguleringsplan vedtat 07.10.2014. 
 

 
Figur 3. Forslag til mindre endring av reguleringsplan.  
 
 
 
 



Endringer i reguleringsbestemmelser  
Utbygger ønsker i sammenheng med endringen i henholdt til jordskiftedommen å foreslå at den 
gjeldende bestemmelsen om bygningshøyde med maks gesimshøyde på 4,5m og mønehøyde 
på 6,5m justeres opp til hhv 7 og 9 meters høyde. Dette for å kunne tillate 2 etasjes bebyggelse i 
området i stede for dagens regulering som åpner for 1,5 etasjes bebyggelse.  
 
 
VURDERING: 
 
Rådmannen vurderer forslag til omregulering som positivt. Endringen følger opp dom fra 
jordskifteretten med endring av eiendomsgrenser mot eiendommen gbnr 136/49. Rådmannen 
vurder at endringen i eiendomsgrenser og endringer på struktur i området ikke har noen 
innvirkning på andre en partene i jordskiftedommen. Endringen av gangveien fører ikke til noen 
endring av dens funksjon for gående og syklende i området.  
 
Rådmannen støtter forslag til endring av møne og gesimshøyde til 7 og 9 meter. Dette for å 
muliggjøre bygging av 2.etasjersboliger. I dag er store deler av feltet på Opakermoen bebygd 
med boliger i 1,5.etasje. Det vurderes ikke til at en økning av etasjeantall i vesentlig grad strider 
med eksisterende bebyggelse i områder eller er til vesentlig sjenanse for eksisterende boliger i 
området.  
 
Omsøk endring er vurdert som en mindre endring av detaljregulering for Opakermoen i henhold til 
§ 12-14 i plan- og bygningsloven. For endring av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser 
som for utarbeiding av ny plan. Saken er hørt hos berørte myndigheter, eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte. Ved høring kom det inn 
høringsuttalelser fra Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens 
vegvesen og Hafslund. Se vedlegg 7 for sammenstilling av alle innkommende innspill med 
tiltakshavers og rådmannens kommentar.  
 

 

KONKLUSJON: 
I henhold til § 12-14 i plan og bygningsloven vedtas mindre endring av reguleringsplanen for 
Opakermoen.  
 
Endringen omfatter en mindre endring av boligstruktur og plassering av gangvei i område og en 
økning av gesims- og møtehøyde 
 
Reguleringsplankartet datert 16.6.2017 opphever i sin helhet plankart og bestemmelser 
tilhørende reguleringsplan for Opakermoen datert 31.5.2013. I tillegg oppheves områder som blir 
overlappet i plankart i reguleringsplan for Kongevegen vedtatt 10.01.2015 og reguleringsplan for 
Opakermoen vedtatt 17.08.1978. 
 
 


