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AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLAN 

På vegne av eiere av eiendommen Brandtenborg, gbnr.119/6 på Langhus innsendes innspill til 
kommuneplanens arealdel om omdisponering av eiendommen til område for bebyggelse.  
Eiendommen er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruk-, natur- og friluftformål samt reindrift (LNFR) 
og soner med angitte særlige hensyn H530_1 Friluftsliv, H570_2 Bevaring kulturmiljø. Se vedlagte sjekkliste 
for arealinnspill for mer informasjon. 
 
Del av nåværende eiendom ønskes avsatt til fremtidig boligområde, evt i kombinasjon med 
offentlig/allmennyttig formål. Det aktuelle arealet omfatter i dag jordbruksareal, skogareal og bebygd 
areal. Arealet omfatter i underkant av halve eiendommen og utgjør ca. 50 daa.  Arealet grenser til 
Vevelstadveien i vest og nåværende boligområder i nord og sør. Forslag til avgrensning mot øst har 
tatt utgangspunkt tilstøtende boligområder, men er skjematisk satt og kan endres. Området er vist på 
vedlagte kartskisse. Kartgrunnlag i SOSI-format fremskaffes på forespørsel.  
 
Eierne av eiendommen Brandtenborg eier også tilstøtende eiendommer i øst hvor samme familier har 
drevet jord- og skogbruk i flere generasjoner. Nåværende jordbruksareal på Brandtenborg er veldig 
begrenset og står ikke i sammenheng med annet jordareal i området. Arealet har lav bonitet og anses 
ikke lenger drivverdig. Det er heller ikke potensiale for eventuell utvidelse av jordareal på eiendommen. 
Eierne har over flere år vurdert ulike muligheter for videre drift, forvaltning og utvikling av eiendommen.  
 
Tap av matjord på Brandtenborg som følge av foreslåtte arealinnspill vil bli erstattet på 
naboeiendommen gbnr. 108/2 (Bøhler), syd for Bøhlerveien inntil eksisterende dyrket mark, vest på 
denne eiendommen. Erstatningsarealet består i dag av mark/skogsareal med lav bonitet. Området er 
vist på vedlagte kartutsnitt og vil bli opparbeidet som en utvidelse av eksisterende jordbruksareal. 
Dette gjør at erstatningsarealet vil kunne driftes bedre og mer rasjonelt/effektivt enn det inneklemte 
jordarealet på Brandtenborg. Samlet vil dette gi bedre forutsetninger for drift av matjord enn dagens 
situasjon. Størrelse på arealet og prosess for gjennomføring vil skje i dialog med kommunen og 
eventuelt fylkeskommunen eller andre.  
 
Opparbeidelse av erstatningsareal for matjord blir utført ved hjelp av rådgivere og kompetente 
fagressurser og vil kunne dokumenteres fortløpende til kommunen. Grunneier er interessert i at 
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opparbeidelsen av slikt erstatningsareal kan bli et pilotprosjekt for hvordan ny matjord kan etableres, 
noe som vil være spesielt interessant i en presskommune som Nordre Follo. Grunneier ønsker derfor å 
kunne samarbeide med kommunen om dette prosjektet; både for å sikre erstatningsarealet her, men 
også for å kunne bidra til kunnskap og kompetanse som kan benyttes av andre i ettertid.  
 
Innenfor fremtidig boligområde vil det dessuten bli avsatt areal med matjord til fremtidige parsellhager 
for beboere i nærområdet. 
 
Arealet på Brandtenborg som ønskes avsatt til fremtidig boligområde, grenser til eksisterende 
boligområder og vil gjennom transformasjon bidra til en naturlig videreutvikling av stedlig 
bebyggelsesstruktur og infrastruktur. Arealet har gode naturgitte forutsetninger for boligformål med 
tilhørende anlegg og uteareal. Arealet grenser til prioritert utbyggingsområde, med kort vei/gangtid til 
kollektivtrafikk, sentrumsfunksjoner, skoler, barnehager og andre nærmiljøfunksjoner.   
 
Arealet grenser til sentrumsnært og svært viktig nærfriluftsområde for Langhus, og som eiere også av 
betydelig skogsareal i området, ønsker man gjennom transformasjonen å tilrettelegge for bedre og 
tydeligere adkomst til friluftsområdet. Dette vil øke verdien av nærfriluftsområdet, og fremme bruken av 
det for hele lokalbefolkningen. 
 
Bevaringsverdig del av gårdstun og gårdsbebyggelse kan integreres i nytt arealformål og gis ny bruk 
som vil styrke grunnlaget for vern og inngå som positivt nærmiljøtiltak, forsamlingssted, offentlig formål, 
eller i sammenheng med styrking av friluftsliv og bruk av friluftsområdet. 
 
Innspillet bes tatt med i den videre planprosessen og innarbeidet i kommuneplanen. 
 
Dersom det er spørsmål til ovenstående, eller behov for ytterligere opplysninger, vil vi umiddelbart 
være behjelpelig med dette.  
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  
Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 
kommuneplanen.  

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 
til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021.    

• Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 
tråd med føringene gitt i planprogrammet.  

• Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 
videre. 

• Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 
veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

• ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens planlegging (DSB, 2017).  

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 
arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 
følgende leveres inn:  

• Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 
stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

• En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet.  

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 
kommunekart.   

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Område:  Brandtenborg 
Adresse:  Brandtenborgveien 
Gnr/bnr 119/6 
Forslagsstiller: Grunneierne v/ Marthe Sæbø, Olav 

Sæbø, Berit Seim og Gunnar Fjeld 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Se vedlegg. SOSI-kart leveres på 
forespørsel.  

Områdets størrelse i m2  Ca 50 000 m2 (av totalt 
eiendomsareal 111 487 m2 for gbnr. 
119/6) 

Beskrivelse/dagens bruk Gårdsbruk og LNF-område 
Formål i gjeldende kommuneplan LNRF areal for nødvendige tiltak for 

landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag 
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Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H530_1: hensyn 
friluftsliv  

Foreslått arealformål  Bebyggelse og anlegg: Boliger, 
frittliggende småhus/konsentrert 
småhus.  
 
Nødvendige arealer til grønnstruktur  
 
Nødvendige arealer til 
samferdelsesanlegg og teknisk 
infrastruktur for boligområde 
 
Arealer til offentlig og/eller privat 
tjenesteyting må vurderes.  

Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Nei 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Tomten har gårdsbebyggelse og 
gårdstun tilknyttet gården 
Brandtenborg  

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Området er et viktig 
nærfriluftsområde for Langhus. Det 
er ønskelig å bruke transformasjon 
til å tilrettelegge for bedre og 
tydeligere atkomst til 
friluftsområdene.  
 
Deler av området er angitt som lokal 
prioritert naturtype; gammel 
barskog 

Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med kommunens arealstrategier 
gjengitt i planprogrammet?  

Ja, forslaget støtter opp under de 10 
arealstrategiene fra samfunnsdelen; 
herunder 
 
Fortetting tett på Langhus med god 
kollektivdekning 
 
Foreslått boligtypologi har lavere 
tetthet enn det som er lagt til grunn 
nærmere kollektivknutepunktet 
 
Det etableres grønne lunger i nær 
tilknytning til sentrale deler av 
Langhus 
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Det vil bli lagt på høy kvalitet i 
arkitektur, møteplasser og uterom 
 
Nærturområder og områder for 
bynært friluftsliv gjøres mer 
tilgjengelig og styrkes som del av 
både Langhus og det foreslåtte 
boligområdet 
 
Forslaget vil muliggjøre nye gang- og 
sykkelforbindelser fra sentrum og ut 
i marka 
 
Tiltaket vil legge vekt på vern og 
styrking av naturverdier, blågrønne 
kvaliteter. Økologiske 
funksjonsområder i området vil bli 
ivaretatt 
 
Forslaget knytter seg på 
eksisterende boligområder i 
Ødegårdsveien m.m. 
 
Realisering av tiltaket vil medføre 
noe tap av matjord. Rådmannen 
pekte i tidligere vurdering (mai 
2019) på at arealinnspillet vil 
medføre nedbygging av cirka 18 daa 
matjord. Dette arealet vil bli 
erstattet av nyetablert matjord i 
tilknytning til eksisterende 
landbruksareal sør for Bølerveien på 
gbnr. 108/2 (naboeiendom, samme 
grunneier). Se egen kartskisse.  
 
Tilgjengeliggjøring av tur- og 
naturområder vil kunne bidra 
positivt til lokal folkehelse 

Prioriterte utbyggingsområder  
Ligger området innenfor prioriterte 
utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski og 
Oppegård temakart 1?  

Nei 

Transportbehov, kollektivdekning,     
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo 

sentrum/nærmeste jernbanestasjon? Oppgi 
avstand til nærmeste busstopp. 

Tog, gangavstand 
Langhus stasjon: 900 m  
Vevelstad stasjon: 1100 m 

- linje L2: 4 avganger/time 
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- Ved ferdigstillelse av 
Follobanen er det planlagt 
15-minutters-frekvens (8 
avganger i timen) 

 
Buss, gangavstand 
Ødegårdsveien 350 m 

- Linje 515 Ryen, Oslo: 2 
avanger/time 

- Lunje 510 Vevelstad stasjon: 
6 avganger/time 

- Linje 515 Ski stasjon, 2 
avganger/time i rush 

-  
Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og 

sykkelvei 

For kjørende er lagt til grunn at 
området kan koble seg på 
eksisterende lokalveinett; antatt 
atkomst til Ødegårdsveien.  
 
Alternativt samordning med vei- og 
atkomstsystem foreslått i USBLs 
innspill til kommuneplan 
(Ramstadåsen).  
 
For gående og syklende vil det, i 
tillegg til lokalveinettet, bli etablert 
snarveier, turveier, stier og annet.  

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser 

(formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet? 

Nærmeste handelstilbud er 
eksisterende og planlagte tilbud ved 
Langhussenteret (700 m 
gangavstand). Det er mange 
formelle og uformelle møteplasser i 
nærområdet: Langhussenteret, 
Langhus bad, skolegårder, Langhus 
idrettspark, Fosstjernet og områder i 
marka. Realisering av tiltak vil skape 
flere møteplasser.  
 
Prosjektets målgruppe vil være 
familier og andre som søker sentralt 
beliggende boliger med god 
størrelse og nærhet til 
kollektivtilbud, natur, skoler og 
idrettsanlegg.  
 
Prosjektet vil bidra til å møte 
boligbehov som følge av beregnet 
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befolkningsvekst; spesielt for 
barnefamilier.  
 
Tilgjengeliggjøring av Brandtenborg-
området vil gi bedre tilgang på 
naturområdene i tilknytning til 
Langhus gjennom utbedrede stier og 
turveier inn i området. Gamle 
Brandtenborg gård vil kunne brukes 
til samfunnsnyttige formål.  

Barn og unges oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

Foreslåtte tiltak vil gi boliger spesielt 
rettet mot barnefamilier. Det vil bli 
lagt vekt på bilfrie mellomrom og 
grønnstrukturer, lekeplasser, trygge 
skoleveier for gående/syklende og 
tilrettelegging av naturområder for 
bruk av alle.  

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, 

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

Overvann håndteres lokalt. VA- og 
EL-forsyning må etableres for 
området.  

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

Langhus skole ligger cirka 1 km 
unna. Trygge skoleveier for gående 
og syklende.  
 
Barnehagekapasiteten må vurderes i 
forbindelse med realisering av 
området.  
 
Langhus bo- og servicesenter ligger 
rundt 1 km fra området.  

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Utvikling av området vil legge til 
rette for vegetasjonsdekker, åpen 
overvannshåndtering og planlegging 
som reduserer flomrisiko.  

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning.  

Trafikk i lokalt veinett vil øke ved 
realisering av tiltak, men det vil bli 
lagt stor vekt på å prioritere gang-, 
sykkel- og turveier for ferdsel i 
området. Nødvendige utredninger 
av trafikale forhold vil bli gjort i 
senere faser; det vises også til 
trafikkanalyse utført av USBL for 
Ramstadåsen.  

Miljø og naturressurser  
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Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

 
Nei 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød 

støysone?  

Nei 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor 

området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng?  
- Medfører tiltaket endringer av 

grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i området? 

Tiltaket ligger over marin grense. 
Ingen registreringer av kvikkleire. 
Kort dybde til fjell.  
 
Terrenget er kupert/hellende med 
stigning sørover fra Vevelstadveien 
(kote cirka 103) opp på en åsrygg 
(kote cirka 150).  
 
Tiltak vil ikke påvirke 
grunnvannsstand.  
 
Det er ingen kjent 
grunnforurensning i området.  

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

mark/dyrkbar mark/skog?   
- Berører tiltaket myr eller 

våtmarksområder? 

Eiendommen er ikke registrert med 
dyrkbar jord i kommunal kartbase, 
men deler av området (cirka 18 daa) 
drives som dyrkbar mark. Samme 
grunneier vil opparbeide 
erstatningsareal som matjord på 
gbnr. 108/2.  
 
Eiendommen er ikke registrert med 
myr eller våtmark i kommunal 
kartbase.  

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

Kommunal kartbase viser del av 
området som «Utvalgt naturtype – 
lokalt viktig» og markert med 
«Andre pattedyr» i artskart for vilt.  

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø 

og vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet?  

 
Nærmeste bekk/vassdrag/vannmiljø 
er Fosstjernet: cirka 450 m unna.  
 
Tiltaket vil ikke påvirke drikkevann 
eller vannmiljø.  
 
 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Tiltak foreslås i et område som er 
angitt som hensynsområde for 
friluftsliv i kommuneplanen. Det er 
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stier, nærturterreng og skogområder 
på eiendommen. Det vil bli lagt stor 
vekt på å videreføre/styrke turveier 
og tilgjengelighet til 
friluftsområdene.  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner?  
- Berører tiltaket historiske steder og veier?  

Brandtenborg gård er registrert som 
meldepliktig bygg i kommunal 
kartbase. Gårdstunet er i 
kommuneplanen hensynssone 
H570_1: bevaring kulturmiljø. 
Forslaget forutsetter at gårdstun og 
bebyggelse videreføres.  

 

Eventuelle andre vurderinger:  
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