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PLANINITIATIV
Detaljreguleringsplan for Bruvollen, gnr. 311, Bnr. 17 m.fl.

Oversiktskart

Utarbeidet av: Øverby Plan og Byggservice,
Gunhildrudveien 40, 1930 AURSKOG
Dato: 01.07.2021

Oversikt flyfoto
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1 Ansvarlige
Fagkyndig

Forslagsstiller

Hjemmelshaver

Firma
Øverby Plan og Byggservice
Adresse Gunhildrudveien 40
Org.nr. 981261976
Kontaktperson: Vidar Øverby
E-post: post@otaby.no
Telefon: 63863071-92083300
Firma:
Blaker Travselskap
Adresse: Ånerudveien 46,
1925 BLAKER
Org.nr.
Kontaktperson.
Ivar Egeberg
E-post:
ivar.egeberg@gmail.com
Telefon: 41 90 00 00
Navn: Hjemmelsinnehaver:
Blaker Travselskap
E-post / Telefon:
E-post ivar.egeberg@gmail.com
Telefon: 41 90 00 00

Fakturaadresse for plansaksgebyr:
Blaker Travselskap
v/ Ivar Egeberg
Ånerudveien 46,
1925 BLAKER
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2 Bakgrunn
2.1 Formålet med planen
Formålet med planen er å stadfeste nåværende bruk av arealet innenfor planområdet.
I en mail-utveksling med travselskapet har kommunen bl.a. uttalt:
«Travbanen og de tilliggende eiendommene omfattes av reguleringsformål LNF i kommunedelplan for
Sørum kommune. Det nevnte reguleringsformålet legger en del begrensninger på hvilke tiltak som
tillates etablert innenfor dette området. Det trekkes frem at dere leier ut trenerstallen og at det drives
betydelig virksomhet med hest tilknyttet travbanen. Denne virksomheter er også noe av bakgrunnen for
ønske/behovet for etablering av flere luftegårder for hester.
Vi har foretatt en vurdering av virksomheten, sett i forhold til LNF- formålet som området omfattes av.
Administrasjonen vurderer det dit hen at travbanen og dens virksomhet med hest, ikke samsvarer med
hva som er tillatt innenfor LNF- formålet. Vi er kjent med at dette er et eksisterende anlegg, men det
som gjør det utfordrende er at det drives næringsvirksomhet. Denne type næringsvirksomhet tillates ikke
innenfor det LNF- formålet og går under reguleringsformål annet idrettsanlegg, med
tilleggsbestemmelser som sikrer tillatelse til drift av hest.»
Bruken av området har utviklet seg til det det er i dag gjennom siste 60-70 år:
Midt i området er det traverbane og på indrebane er det fotballbane. Medlemmer av Blaker Travselskap
og Blaker Idrettslag bruker begge dette området. Det er i tillegg måltårn, med kafe i første etasje.
På nord-vestre side av området er det en stall og et eget hus som pauserom. Dette leies ut til travtrener
som driver sin travtrenervirksomhet der. Videre er det i nord-vest gapahuker og luftegårder for hester.
Det er travselskapets strategi ved den nye planen, å stadfeste eksisterende virksomhet på eiendommen
slik at dagens kommersielle bruk blir lovlig i henhold til kommuneplanens arealdel.
I nord-østre del av området er det planlagt å bygge omselingsplasser for medlemmer som kommer for å
trene hester på traverbanen.
Videre er det i det nordøstre del av området planlagt treningsløype for hest på ca. 1500 meter.
Driften av samfunnshuset blir videreført slik den drives i dag.
Samfunnshuset har kafeteria i underetasjen. Der drives det servering av mat og drikke og de har alle
serveringsrettigheter. Det er også garderobe og dusjer for idrettslaget.
2 etasje er et stort forsamlingsrom for møter og idrettsaktiviteter. Det var også kino der på -1970 og -80
tallet. 3 etasje har også rom/leilighet for beboelse.
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2.2 – Planområdet

Flyfoto

Planens begrensning

Det foreslåtte planområdet er hovedsakelig dagens eksisterende bruksområde som framgår under
pkt. 2.1. Dette området utgjør ca. 91 dekar I tillegg er det lagt inn et område mot nordøst som er tiltenkt
til treningsbane for hester. Dette arealet er på ca. 97 dekar. Til sammen blir da planområdet ca. 188
dekar inklusive del av fylkesvei 171 med grøfter og gangvei.
Planområdet grenser i sydvest til Fylkesvei 171 (Blakerveien), i sydøst til gnr. 311, bnr. 4 og i nordvest til
gnr. 311, bnr. 1, gnr. 311, bnr. 2, gnr. 311, bnr. 4, gnr. 314, bnr. 7 og 9.

3 Planønsket
3.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Formålet med planen er som ovenfor nevnt, å videreutvikle eksisterende drift både av samfunnshus,
idrettsbane og travbane med fasiliteter som er naturlig i denne forbindelse som bl.a. kiosk for salg av
vanlige kioskvarer som hurtigmat i form av pølser, is m.m. og effekter i tilknytning til travmiljøet.
Det skal legges til rette for videre utvikling av gapahuker og innhengninger for hester innenfor egen
eiendom.

3.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder
Det skal innenfor planbestemmelsene legges til rette for bygging av ytterligere 5 gapahuker innenfor det
eksisterende bruksområdet.
Alle gapahukene vil holde seg innenfor en størrelse på ca. 70 kvm med mønehøyde/gesimshøyde
maksimum på henholdsvis 7 meter og 4 meter.

3.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet
Alle nye tiltak både bygninger og terrengmessige tiltak i form av treningsbane o.l. vil følge de krav som
framgår av plan- og bygningsloven og forurensningsloven samt lokale forskrifter.
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4 Planstatus og føringer
4.1 Forholdet til kommuneplanen
Arealet ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til LNF- område hvor det ikke er tillatt med
annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller
stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Her kan det diskuteres i hvilke grad travsport
har med landbruksnæring å gjøre, da mye av travsporten skriver seg fra landbruksnæring. Videre
kan det diskuteres om både denne virksomheten og samfunnshuset kan relateres til stedbunden
næring, da begge disse virksomhetene har vært drevet på området i 50 – 60 år og om disse
realitetene burde ha lagt inn ved utarbeidelsen av kommuneplanen.

4.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid
Planområdet berører ikke andre reguleringsplaner eller pågående planarbeid. Så vidt en kjenner til
berører planen heller ikke kommunedelplaner.

4.3 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Planen berører ikke Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus i større grad enn det den gjør
i dag, da det ikke blir noen endring av dagens type virksomhet.

4.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer
Planen berører heller ikke noen andre regionale eller statlige føringer.

5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og
omgivelser
Planen har som hensikt, som overfor nevnt, å stadfeste eksisterende bruk av området som omfatter
travsport og samfunnshus. Bruksområdet glir naturlig inn i omgivelsene, er på enkelte områder tilvokst
og er lite synlig både fra fylkesveien og nærliggende områder. Området har fra tidligere godkjent
avkjøring til fylkesvei. Eiendommene er koplet til Blaker Vannverk og offentlig avløp. Planarbeidet får
med bakgrunn i at det dreier seg om en stadfestesting av eksisterende bruk, ingen andre virkninger
utenfor planområdet enn det det gjør i dag.

6 Samfunnssikkerhet
Her vises til vedlagte sårbarhetsanalyse.
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7 Krav til planprogram og konsekvensutredning
Med bakgrunn i at det her hovedsakelig dreier seg om stadfesting av eksisterende virksomhet i form av
godkjent reguleringsplan, anses konsekvensutredning unødvendig. Travsporten har jo også, som
ovenfor nevnt, nær relasjon til omgivelsene som er landbrukseiendommer.

8 Planprosess og medvirkning
8.1 Vesentlige interesser som berøres
Det er ingen andre samfunnsinteresser som berøres ytterligere enn brukerne av planområdet.

8.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører
Se foran under pkt. 8,1

8.3 Medvirkning
Planen vil bli oversendt både Statens Vegvesen, Statsforvalteren,
Fylkeskommunen, Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen, Elvia og
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat til uttalelse og
godkjennelse.
For øvrig vil alle aktuelle naboer og instanser i henhold til kommunens
adresseliste, bli varslet.

8.4 Fremdrift
Det ønskes så rask fremdrift som mulig av hensyn til at kommende arrangementer bør foregå innenfor
godkjente rammer.

