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Innspill til rullering av arealdelen av kommuneplanen – Høring av 
planprogrammet september-oktober 2021 
 
 
 
Innspill for eiendommene Berghagan 4-10, på vegne av selskapene Berghagan 4 AS, Berghagan 
8 Eiendom AS og Ekspert Eiendom AS, representert ved Atle Andresen, atle@xpanorama.no 
 
 
 
Vi viser til rullering av kommuneplanens arealdel og høring av planprogrammet med frist 
01.11.2021. 
 
Grunneierne ønsker å legge til rette for boligutvikling av området Berghagan 4-10 på 
Langhus, og sender med dette innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 
Innspill 
Grunneierne ønsker at Berghagan 4-10 videreføres i den nye kommuneplanen som «fremtidig 
boligbebyggelse» og «fremtidig bebyggelse- og anleggsformål» som skal transformeres til 
boligbebyggelse.  

Nordre Follo Kommune 

Ved Anne Holten, fagsjef for 
samfunnsplanlegging  

Postmottak@nordrefollo.kommune.no 

 

Deres ref Vår ref Vedlegg  Vår dato 

21/13380   01.11.2021 
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Fakta om Berghagan 4a-b, 6, 8 og 10 
Eiendommer 

Berghagan 4a: 107/329 
Berghagan 4b: 107/329 
Berghagan 6 (del av): del av 107/247 (kommunal eiendom) 
Berghagan 8: 107/135 
Berghagan 10: 107/121 

Området er ca. 36 dekar. 

 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan 

Formål i kommuneplanen: 
Berghagan 6: «fremtidig boligbebyggelse».  
Berghagan 4a-b, 8 og 10: «fremtidig kombinert bebyggelse- og anleggsformål», som skal 
transformeres til boligområde. 
  

4A 
4B 

6 (del av) 
10 8 

4A 
4B 

6 (del av) 
10 8 
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Begrunnelse for innspillet 
Området er allerede avsatt til boligbebyggelse, innenfor prioritert utbyggingsområde og i 
tråd med arealstrategiene i kommuneplanen 
I den gjeldende kommuneplanen er Berghagan 4-10 allerede avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse og fremtidig bebyggelse og anlegg som skal transformeres til boligområde. 
Området ligger innenfor prioriterte utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski og Oppegård, 
temakart 1. Området er også i tråd med de ti arealstrategiene i kommuneplanen. På bakgrunn 
av gjeldende kommuneplan og nærhet til jernbanestasjonen, mener vi at området skal 
videreføres med boligformål og bli prioritert i kommende periode. 
 
Gangavstand til Vevelstad stasjon og busstopp med hyppig bussrute 
Området ligger 600 meter i luftlinje og 850 meter i gangavstand fra Vevelstad stasjon, som 
tilsvarer 11 minutters gange. Toget går to til fem ganger i timen, og tar 28 minutter til Oslo. 
Bussholdeplassen Vevelstad gård er 550 m / 6 minutters gange fra området, og det tar 16 
minutter med buss til Ski stasjon. Holdeplassen trafikkeres av bussrute 510 Langhus - Ski - 
Ås - Drøbak med avgang hvert 10. minutt. 
 
Nærhet til skoler 
Kommunen oppgir at skolekapasiteten per i dag er tilstrekkelig:  

- Vevelstadåsen barneskole: 1000 m / 14 min gange på gang-/sykkelvei  
- Haugjordet ungdomsskole: 350 m / 5 min gange på gang-/sykkelvei 
- Follo barne- og ungdomsskole: 550 m / 7 min gange på gang-/sykkelvei/fortau 

 
Nærhet til grøntområder og idrettspark 
Området grenser til friluftsområdet med Tussetjernet, grenser til Langhus idrettspark, og har 
kort avstand på gang- og sykkelvei og fortau til skolene. Ved fremtidig utvikling vil det bli 
fine muligheter for trygg lek på felles utearealer i samsvar med kommuneplanens 
bestemmelser. Det er ikke registrert naturtyper, artsmangfold eller kulturminner innenfor 
området. Del av Berghagan 6 er registrert som friluftslivsområde. 
 
Teknisk og sosial infrastruktur 
Kommunen peker på behov for ny VA-tunnel som en medvirkende årsak til LDIPs utsettelse 
av planarbeidet, samt dårlig barnehagekapasitet. Regulering av nye boliger vil likevel kunne 
medføre at kommunen får en reserve av regulerte, varierte boliger. Ny VA-tunnel og 
etablering av barnehageplasser kan gjennomføres parallelt med planarbeidet og utbyggingen.  
 
Vår konklusjon 
Tomtene er innenfor prioritert utbyggingsområde, oppfyller arealstrategiene, er nær Vevelstad 
stasjon, har hyppig bussrute til Ski, grenser til grøntområder og idrettspark, og har 
nærliggende skoler med kapasitet. Vi mener derfor at Berghagan 4-10 skal videreføres i 
kommuneplanen med formålene for fremtidig boligbebyggelse, samt at hele området 
prioriteres i inneværende/førstkommende periode. 
 
Med vennlig hilsen på vegne av grunneierne, 

  AS Civitas 
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