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Referat fra oppstartsmøte – Detaljplan Villenga 
 

Møtedato 15.3.2022 
Deltakere Karl Moriggi – Prosjekteier Skanska Eiendomsutvikling 

Bjørnar Myking – Prosjekteier K Jacobsen AS  
Per Henrik Eriksen – Prosjektleder 
Jan Helge Friling – Prosjektutvikler 
Enya Aspen – ARK 
Anne Schultz – LARK 
Arild Øien - Byutvikling og arealplanlegging, NF kommune 
Anna Lina Toverud – Byutvikling og arealplanlegging, NF kommune 
Mette Kleppe – Byutvikling og arealplanlegging, NF kommune 
Helén N. Liebig-Andersen – Byutvikling og arealplanlegging, NF 
kommune 

Kopimottakere  
Referent Helén N. Liebig-Andersen – Byutvikling og arealplanlegging, NF 

kommune 
Saksnummer i eByggesak 21/01234 

Om oppstartsmøte 
Oppstartsmøte skal gjennomføres etter plan- og bygningsloven § 12-8, og forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 2 og § 3.  

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget behandles.  

__________________________________________________________________________________ 

1. Konklusjon 
Planinitiativet tilfredsstiller forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 
og bygningsloven §1. Forslagsstiller kan varsle oppstart. Før varsel om oppstart skal kommunen 
godkjenne varslingstekst og varslingsliste. 

Kommune og forslagsstiller er enige i hovedgrepet. Planarbeidet vil fokusere på bearbeiding og 
tilpasning av planinitiativet til omgivelser, kvalitetskrav og innkomne merknader til oppstartsvarsel. 

2. Gjennomgang av planinitiativet 
Plannavn/arbeidstittel Villenga 
Plan-ID 3020_202104 
Plantype detaljregulering 
Adresse/stedsnavn Ski vest/ Finstad/ Villenga  
Gnr./bnr.  137/591, 137/656, 137/1, 137/600, 137/593, 137/446, 137/592 
Eierstatus Forslagsstiller eier planområdet, med unntak 137/1, 137/600 

(Vestveien og adkomst til Follo DPS i dag), 137/446 (Finstadbekken) og 
137/656 (Villenga) 
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Referent Helen N. Liebig-Andersen - Byutvikling og arealplanlegging, NF 

kommune 

Saksnummer i eByggesak 21/01234 

Om oppstartsmøte 
Oppstartsmøte skal gjennomføres etter plan- og bygningsloven $ 12-8, 0g forskrift om behandling av 

private forslag t i l  detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 2 o g §  3. 

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre 

planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget behandles. 

l. Konklusjon 
Planinitiativet tilfredsstiller forskrift om behandling av private forslag t i l  detaljregulering etter plan- 

og bygningsloven §1. Forslagsstiller kan varsle oppstart. Før varsel om oppstart skal kommunen 

godkjenne varslingstekst og varslingsliste. 

Kommune og forslagsstiller er enige i hovedgrepet. Planarbeidet vil fokusere på bearbeiding og 

tilpasning av planinitiativet t i l  omgivelser, kvalitetskrav og innkomne merknader t i l  oppstartsvarsel. 

2. Gjennomgang av planinitiativet 
Plannavn/arbeidstittel Villenga 

Plan-ID 3020 202104 
Plantype detaljregulering 

Adresse/stedsnavn Ski vest/ Finstad/ Villenga 

Gnr./bnr. 137/591, 137/656, 137/1, 137/600, 137/593, 137/446, 137/592 

Eierstatus Forslagsstiller eier planområdet, med unntak 137 /1, 137 /600 
(Vestveien og adkomst t i l  Follo DPS i dag), 137 /446 (Finstadbekken) og 
137 /656 (Villenga) 
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Krav til planinitiativet er hjemlet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven § 1. Ved bestilling av oppstartsmøte skal forslagsstiller samtidig sende 
planinitiativ, kart med planavgrensning, stedsanalyse og mulighetsstudie. Oppsummeringen skal 
være kort, da planinitiativet er vedlegg til dette referatet. 

Planinitiativet skal 
redegjøre for 

Forslagsstillers oppsummering 
av planinitiativet 

Kommunens kommentar 

Formålet med 
planen 

Formålet med planen er å 
tilrettelegge for ny 
boligbebyggelse, nærings- og 
tjenesteyting i nordøst og 
barnehage på egen tomt. Også 
Villenga og søndre del av 
Vestveien, samt sikring av 
friområder og strøkslekeplass 
inngår i den første 
detaljreguleringen av 
delområdet sør for 
Finstadbekken. Målsetningen 
for området følger intensjonen 
i vedtatt områderegulering for 
Ski, men foreslår å avsette mer 
areal til grønt/ friområder. 
Visjonen for prosjektet er et 
godt og inkluderende bomiljø. 

Planen skal også følge opp 
kommuneplanens mål om fortetting med 
blågrønne kvaliteter. 

Kommunen minner om ny § 3.2 siste 
kulepunkt i nylig vedtatt områdeplan for 
Ski Vest; 

       “Boligfeltene i delområde sør utløser 
behov for å avsette areal til 
strøkslekeplass og friområder. Størrelse 
på, plassering av og innhold i fremtidige 
friområder skal avklares i 
detaljreguleringene for delområde sør. 
Friområdene og funksjonene de skal fylle 
skal inngå i en helhetsvurdering og 
planlegges på en slik måte at de 
supplerer og styrker hverandre, bidrar til 
variasjon i aktiviteter for ulike grupper, 
og binder hele planområdet sammen på 
en god måte.” 

 
Planområdets 
avgrensning 

Iht. reviderte rekkefølgekrav 
for områderegulering Ski vest, 
reguleres feltene mellom 
Finstadbekken og Villenga (felt 
B/T6, o_GT5, o_GT6 og B/T4 
samlet. I tillegg inkluderes felt 
B/F/T/K1, B/T/K1 og Villenga 
(V1) i planområdet. Også felt 
GTD3/ o_GT3 er foreslått 
innlemmet i planområdet, 
grunnet omlegging av bekkeløp 
og turvei (ifm. nedgraving av 
høyspent). 

Planavgrensningen inkluderer også 
Vestveiens søndre halvdel, ref. 
områdeplan for Ski Vest § 27.1.1.  
Planavgrensningen utvides med 
Magasinveien tom. ny avkjørsel til felt T1.  
Kommunen foreslår å ta en nøyere 
gjennomgang av planavgrensningen langs 
veisystemet for å ta høyde for tilstrekkelig 
bredde. 

Forhold til 
overordnede 
planer 

Planinitiativet og tilhørende 
anbefalt alternativ, forholder 
seg til gjeldende regulering: 
Områderegulering Ski vest (OR) 
og kommuneplanen for Nordre 
Follo kommune 2019-2030 
Arealdel Ski (KP). Når det 

I tillegg forholder planinitiativet seg til den 
delen av områdeplan for Ski sentrum som 
omfatter Vestveien. 
Kommunen gjør oppmerksom på at 
planen skal forholde seg til relevante, 
kommunale temaplaner. 
https://www.nordrefollo.kommune.no/om-

Krav t i l  planinitiativet er hjemlet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 

plan- og bygningsloven § l. Ved bestilling av oppstartsmøte skal forslagsstiller samtidig sende 

planinitiativ, kart med planavgrensning, stedsanalyse og mulighetsstudie. Oppsummeringen skal 

være kort, da planinitiativet er vedlegg t i l  dette referatet. 

Planinitiativet skal Forslagsstillers oppsummering Kommunens kommentar 
redegjøre for av planinitiativet 

Formålet med Formålet med planen er å Planen skal også følge opp 

planen tilrettelegge for ny kommuneplanens mål om fortetting med 
boligbebyggelse, nærings- og blågrønne kvaliteter. 
tjenesteyting i nordøst og 
barnehage på egen tomt.  Også Kommunen minner om n y §  3.2 siste 
Villenga og søndre del av kulepunkt i nylig vedtatt områdeplan for 
Vestveien, samt sikring av 

Ski Vest; 
friområder og strøkslekeplass 

inngår i den første "Boligfeltene i delområde sør utløser 
detaljreguleringen av 

behov for å avsette areal t i l  
delområdet sør for 
Finstadbekken. Målsetningen strøkslekeplass og friområder. Størrelse 

for området følger intensjonen på, plassering av og innhold i fremtidige 

i vedtatt områderegulering for friområder skal avklares i 

Ski, men foreslår å avsette mer detaljreguleringene for delområde sør. 

areal t i l  grønt/ friområder. Friområdene og funksjonene de skal fylle 
Visjonen for prosjektet er et skal inngå i en helhetsvurdering og 
godt og inkluderende bomiljø. planlegges på en slik måte at de 

supplerer og styrker hverandre, bidrar t i l  

variasjon i aktiviteter for ulike grupper, 

og binder hele planområdet sammen på 

en god måte." 

Planområdets Iht. reviderte rekkefølgekrav Planavgrensningen inkluderer også 

avgrensning for områderegulering Ski vest, Vestveiens søndre halvdel, ref. 
reguleres feltene mellom områdeplan for Ski Vest $ 27.1.1. 
Finstadbekken og Villenga (felt Planavgrensningen utvides med 
B/T6, 0_GT5, o_GT6 og B/T4 Magasinveien tom. ny avkjørsel t i l  felt T l .  

samlet. I tillegg inkluderes felt Kommunen foreslår å ta en nøyere 

B/F/T/K1, B/T/K1 og Villenga gjennomgang av planavgrensningen langs 

(v1 ) i  planområdet. Også felt veisystemet for å ta høyde for tilstrekkelig 
GTD3/ o_GT3 er foreslått bredde. 
innlemmet i planområdet, 

grunnet omlegging av bekkeløp 
og turvei (ifm. nedgraving av 

høyspent). 

Forhold t i l  Planinitiativet og tilhørende I tillegg forholder planinitiativet seg t i l  den 
overordnede anbefalt alternativ, forholder delen av områdeplan for Ski sentrum som 

planer seg t i l  gjeldende regulering: omfatter Vestveien. 
Områderegulering Ski vest (OR) Kommunen gjør oppmerksom på at 
og kommuneplanen for Nordre planen skal forholde seg til relevante, 
Follo kommune 2019-2030 kommunale temaplaner. 
Arealdel Ski (KP). Når det http://wwwy.nordrefollo.kommune.no/om- 
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gjelder krav til MUA er 
tilbakemeldinger fra 
kommunen i dialogmøte 
14.12.21, samt referat og 
påfølgende dialog i des.21/ 
jan.22, lagt til grunn.  Det er 
ønskelig å se videre på noen av 
MUA-premissene som 
foreløpig er satt, dette er 
redegjort for og begrunnet i 
mulighetsstudiet. 
Planinitiativet foreslår å endre 
tillatt maksimal høyde på deler 
av B/T6 og (delvis) B/T4.  
Begrunnelsen for dette 
kommer tydelig frem i 
mulighetsstudiet i 
anmodningen. 
I områdereguleringen er det 
avsatt lite areal til grønt/ 
friområder i kombinasjon med 
en høy utnyttelse. Utnyttelsen 
er ikke er forenlig med 
gjeldende krav til felles 
uteareal/ MUA. På bakgrunn av 
dette tar mulighetsstudiet 
utgangspunkt i en reduksjon i 
utnyttelse på ca. 20% på 
samtlige byggefelt.  
Regulering av Vestveien og ny 
ungdomsskole nord for 
planområdet vil ha betydning 
for planarbeidet.  

nordre-follo-
kommune/Styringsdokumenter/temaplaner/  

Vurdering av KU-
forskriften 

I forbindelse med utarbeidelse 
av områderegulering for Ski 
vest ble det utarbeidet 
konsekvensutredning. 
Planforslaget som skal utvikles 
vil følge intensjoner og rammer 
fastsatt i områdereguleringen, 
og trenger derfor ikke å 
konsekvensutredes på nytt, i 
samsvar med Forskrift om 
konsekvensutredninger for 
planer etter Plan- og 
bygningsloven §4. 

Forslagsstiller har vurdert at tiltaket ikke 
utløser behov for KU. Kommunen er enig i 
konklusjonen. 

Stedsanalysen og 
anbefalingskart 

Stedsanalysen tydeliggjorde at 
innenfor selve planområdet er 
det begrenset med 
eksisterende kvaliteter i dag. 
Det utgjør en flate med dyrket 

Kommunen støtter hovedgrepene i 
anbefalingskartet. I det videre 
planarbeidet må det sikres at intensjonene 
i anbefalingskartet også gjenspeiles i 
formgrep, volum og høyder. Eksempelvis 

gjelder krav t i l  MUA er nordre-folio- 

tilbakemeldinger fra kommune/Styringsdokumenter/temaplaner/ 

kommunen i dialogmøte 
14.12.21, samt referat og 

påfølgende dialog i des.21/ 
jan.22, lagt t i l  grunn. Det er 

ønskelig å se videre på noen av 
MUA-premissene som 

foreløpig er satt, dette er 
redegjort for og begrunnet i 

mulighetsstudiet. 
Planinitiativet foreslår å endre 

tillatt maksimal høyde på deler 
av B/T6 og (delvis) B/T4. 
Begrunnelsen for dette 

kommer tydelig frem i 
mulighetsstudiet i 

anmodningen. 
I områdereguleringen er det 
avsatt l ite areal til grønt/ 

friområder i kombinasjon med 
en høy utnyttelse. Utnyttelsen 

er ikke er forenlig med 
gjeldende krav t i l  felles 
uteareal/ MUA. På bakgrunn av 

dette tar mulighetsstudiet 
utgangspunkt i en reduksjon i 

utnyttelse på ca. 20% på 
samtlige byggefelt. 
Regulering av Vestveien og ny 
ungdomsskole nord for 

planområdet vil ha betydning 
for planarbeidet. 

Vurdering av KU- I forbindelse med utarbeidelse Forslagsstiller har vurdert at tiltaket ikke 

forskriften av områderegulering for Ski utløser behov for KU. Kommunen er enig i 
vest ble det utarbeidet konklusjonen. 

konsekvensutredning. 
Planforslaget som skal utvikles 
vil følge intensjoner og rammer 

fastsatt i områdereguleringen, 
og trenger derfor ikke å 

konsekvensutredes på nytt, i 
samsvar med Forskrift om 
konsekvensutredninger for 
planer etter Plan- og 

bygningsloven §4. 

Stedsanalysen og Stedsanalysen tydeliggjorde at Kommunen støtter hovedgrepene i 

anbefalingskart innenfor selve planområdet er anbefalingskartet. I det videre 
det begrenset med planarbeidet må det sikres at intensjonene 

eksisterende kvaliteter i dag. i anbefalingskartet også gjenspeiles i 
Det utgjør en flate med dyrket formgrep, volum og høyder. Eksempelvis 
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mark avgrenset av veien 
Villenga i sør og Finstadbekken. 
I øst avgrenses området av 
Vestveien. Mot vest er det 
småhusbebyggelse, og sørvest 
for området er det nyere 
blokkbebyggelse. Blågrønne 
kvaliteter grenser til området i 
nord, med Finstadbekken og 
turdraget langs denne, samt 
Hundremeterskogen. Sør for 
Villenga ligger et større 
skogsområde med betydelige 
kvaliteter og variasjon.  
Det anbefales derfor at de 
omkringliggende 
hovedkarakterene, 
Finstadbekk-området, 
skogsområdet, 
småhusbebyggelsen og 
Vestveien, alle bør influere og 
dras inn som ressurser i 
området, for å gi karakter og 
struktur til planområdet, som 
selv har få formgivende 
premisser. Slik styrkes og 
kobles eksisterende kvaliteter.  
I anbefalingskartet ble det 
forslått en ”fingerskjøtt”-plan 
der det grønne trekkes inn 
både fra Finstadbekken og 
skogen, og gir de nye 
boligområdene ulik atmosfære 
og identitet, og en naturlig 
inndeling i byggeområder og 
nødvendige, nye forbindelser 
på tvers av planområdet.  

bør høyder i høyere grad enn vist i 
mulighetsstudiet tilpasses/trappes ned 
mot friområder og nabobebyggelse. 

Mulighetsstudiet 
og plangrep  

Bebyggelsen organiseres i tun, 
som gir et tydelig skille mellom 
de felles gårdsrommene og 
mer offentlige grøntkilene, og 
bidrar til godt bomiljø og 
naboskap. Byggefeltene 
avgrenses av tre ulike kiler; 
Skogsrommet, Aktivitetsskogen 
og Byromsstrøket.  
Det forslås variasjon i 
bygningstypologier og høyder 
(boligbebyggelse i 3-8 etasjer 
og kombinert bebyggelse på 
B/F/T/K1 i 3-11 etasjer). Det 
sikres en gradvis overgang fra 

Kommunen er positive til plangrepet. 
I videre planarbeid blir det viktig å sikre 
kvaliteter som luft og lys i utearealer, 
friområder, lekeplasser og torg i planen. 
Det er også avgjørende at prosjektet 
tilpasses eksisterende og planlagt 
nabobebyggelse med uteområder, 
herunder at bygninger ikke kaster skygge 
på viktige fasader og uteoppholdsarealer 
ref. pbl. 29.2. 
Kommunen er positive til variasjon i 
høyder og typologi. Dette må også 
gjenspeiles i planen. Kommunen er 
opptatt av at planen skal legge til rette for 
variasjon i befolkningssammensetning, 

mark avgrenset av veien bør høyder i høyere grad enn vist i 

Villenga i sør og Finstadbekken. mulighetsstudiet tilpasses/trappes ned 
I øst avgrenses området av mot friområder og nabobebyggelse. 
Vestveien. Mot  vest er det 

småhusbebyggelse, og sørvest 
for området er det nyere 

blokkbebyggelse. Blågrønne 
kvaliteter grenser til området i 
nord, med Finstadbekken og 
turdraget langs denne, samt 

Hundremeterskogen. Sør for 
Villenga ligger et større 

skogsområde med betydelige 
kvaliteter og variasjon. 
Det anbefales derfor at de 

omkringliggende 
hovedkarakterene, 

Finstadbekk-området, 
skogsom rådet, 
småhusbebyggelsen og 

Vestveien, alle bør influere og 
dras inn som ressurser i 

området, for å gi karakter og 
struktur t i l  planområdet, som 
selv har få formgivende 

premisser. Slik styrkes og 
kobles eksisterende kvaliteter. 

I anbefalingskartet ble det 
forslätt en "fingerskjott"-plan 
der det grønne trekkes inn 
både fra Finstadbekken og 

skogen, og gir de nye 
boligområdene ulik atmosfære 

og identitet, og en naturlig 
inndeling i byggeområder og 
nødvendige, nye forbindelser 

på tvers av planområdet. 

Mulighetsstudiet Bebyggelsen organiseres i tun, Kommunen er positive t i l  plangrepet. 
og plangrep som gir et tydelig skille mellom I videre planarbeid blir det viktig å sikre 

de felles gårdsrommene og kvaliteter som luft og lys i utearealer, 
mer offentlige grøntkilene, og friområder, lekeplasser og torg i planen. 

bidrar t i l  godt bomiljø og Det er også avgjørende at prosjektet 
naboskap. Byggefeltene tilpasses eksisterende og planlagt 
avgrenses av tre ulike kiler; nabobebyggelse med uteområder, 

Skogsrommet, Aktivitetsskogen herunder at bygninger ikke kaster skygge 
og Byromsstrøket. på viktige fasader og uteoppholdsarealer 

Det forslås variasjon i ref. pbl. 29.2. 
bygningstypologier og høyder Kommunen er positive t i l  variasjon i 
(boligbebyggelse i 3-8 etasjer høyder og typologi. Dette må også 

og kombinert bebyggelse på gjenspeiles i planen. Kommunen er 
B/F/T/Kl i 3-11 etasjer). Det opptatt av at planen skal legge t i l  rette for 
sikres en gradvis overgang fra variasjon i befolkningssammensetning, 
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det urbane til det det landlige. 
I øst fremmes en strengere, 
kvartalsbebyggelse, som også 
kjennetegner den østre delen 
av B/T4, før bebyggelsen blir 
gradvis mer oppløst i møte 
med den vestre grøntkilen. Det 
foreslås punkthus som trappes 
ned i 3 etasjer, i møte med 
småhusbebyggelsen.  
Utbyggingsvolum er på ca. 
62 400 m2 BRA totalt, fordelt 
på ca. 49 200 m2 BRA bolig, ca. 
13 200 m2 BRA næring (vil 
vurderes og differensieres med 
flere formål som del av 
detaljreguleringen). I tillegg 
kommer areal til en 6-avdelings 
barnehage på B/T/K1 (ca. 1550 
m2 totalareal inne).   

• Anlegg og andre tiltak 
Det planlegges bebyggelse 
med hovedsakelig boligformål, 
samt næring, tjenesteyting og 
forretning (begrenset til maks. 
3000 m2), med tilhørende 
anlegg, herunder gang- og 
sykkelvei, kjørevei, torg, 
utearealer, friområder og 
parkeringskjeller.  

• Uteoppholdsareal 
Boligenes 
hoveduteoppholdsareal legges 
inni tunene, skjermet for støy 
fra Villenga og Vestveien. I 
tillegg etableres to store 
grøntkiler, som vil være 
offentlig tilgjengelige. I 
utformingen vil gode 
møteplasser, solforhold, 
vegetasjon og variasjon 
vektlegges, samt tilbud og 
aktiviteter for alle aldre.  

• Adkomstforhold og 
parkering 

Adkomst vil være fra Villenga, 
med en innkjøring til p-kjeller 
per byggefelt. Både utstrekning 
av kjeller og tilkomst for nød- 
og nyttetrafikk begrenses til 

herunder tilrettelegge for barnefamilier. Vi 
minner også om kommuneplanens krav i § 
7 (variert boligsammensetning). 
Regulerte bygningshøyder vil avhenge av 
oppdaterte solstudier, og tilpasses på en 
slik måte at det sikres sol på fasader, 
utearealer og friområder i og utenfor 
planområdet. 

Kommunen vil ikke tillate ensidig 
nordvendte leiligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det urbane ti l  det det landlige. herunder tilrettelegge for barnefamilier. Vi 

I øst fremmes en strengere, minner også om kommuneplanens krav i § 

kvartalsbebyggelse, som også 7 (variert boligsammensetning). 
kjennetegner den østre delen Regulerte bygningshøyder vil avhenge av 

av B/T4, før bebyggelsen blir oppdaterte solstudier, og tilpasses på en 
gradvis mer oppløst i møte slik måte at det sikres sol på fasader, 
med den vestre grøntkilen. Det 

utearealer og friområder i og utenfor 
foreslås punkthus som trappes 
ned i 3 etasjer, i møte med 

planområdet. 

småhusbebyggelsen. 
Kommunen vil ikke tillate ensidig 

Utbyggingsvolum er på ca. 
62 400 m2 BRA totalt, fordelt nordvendte leiligheter. 

på ca. 49 200 m2 BRA bolig, ca. 
13 200 m2 BRA næring (vil 
vurderes og differensieres med 

flere formål som del av 
detaljreguleringen). I tillegg 
kommer areal t i l  en 6-avdelings 

barnehage på B/T/Kl (ca. 1550 
m2 totalareal inne). 

• Anlegg og andre tiltak 
Det planlegges bebyggelse 
med hovedsakelig boligformål, 

samt næring, tjenesteyting og 
forretning (begrenset t i l  maks. 
3000 m?), med tilhørende 

anlegg, herunder gang- og 
sykkelvei, kjørevei, torg, 

utearealer, friområder og 
parkeringskjeller. 

• Uteoppholdsareal 

Boligenes 
hoveduteoppholdsareal legges 

inni tunene, skjermet for støy 
fra Villenga og Vestveien. I 
tillegg etableres to store 

grøntkiler, som vil være 
offentlig tilgjengelige. I 

utformingen vil gode 
møteplasser, solforhold, 
vegetasjon og variasjon 

vektlegges, samt tilbud og 
aktiviteter for alle aldre. 

• Adkomstforhold og 

parkering 
Adkomst vil være fra Villenga, 

med en innkjøring t i l  p-kjeller 
per byggefelt. Både utstrekning 
av kjeller og tilkomst for nød- 

og nyttetrafikk begrenses t i l  
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tunene, for å sikre frodig 
vegetasjon i grøntkilene.    

• Avfallshåndtering og 
energiforsyning 

Nedgravde avfallsløsninger i 
form av nedgravde containere 
eller avfallssug. Det skal 
tilrettelegges for henting med 
lastebil. Det skal utarbeides en 
renovasjonsteknisk plan for 
planområdet. Felles 
avfallsløsning skal etableres for 
flere kvartaler/felt der 
forholdene ligger til rette for 
det. 
Som energiforsyning er det 
planlagt fjernvarme, men 
alternativer skal vurderes i 
prosessen som kommer.  

• Overvannshåndtering 
og vann og avløp 

Som del av detaljreguleringen 
vil det utarbeides en 
overordnet VA-plan som viser 
prinsippløsning for vann, 
spillvann og overvann. 
Overvannshåndtering vil 
brukes aktivt i utearealene, 
som en kvalitet og opplevelse.  

• Virkning og tilpasning 
til omgivelsene 

Tilpasning til omgivelsene er 
vektlagt i stor grad. 
Bebyggelsen trapper seg ned i 
høyde i møte med 
småhusbebyggelsen i vest. Her 
jobbes det også med en mer 
oppløst, småskala punkthus-
typologi enn østover, der det 
er et mer urbant bebyggelses-
mønster med lameller og 
kvartaler. Slik sikres en gradvis 
overgang fra ruralt til urbant.  

 

 

Kommunen ber om at avfallsløsninger og 
tilhørende arealer avklares med 
kommunen tidlig i prosessen. Byutvikling 
og arealplanlegging v/Helén vil være 
kontaktperson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til 
utredninger og 
komplett 
planforslag 

Iht. til dokumentasjonskrav i 
områdereguleringen, skal 
følgende vedlegges 
detaljreguleringen:  
- Dokumentasjon på hvordan 

kravene i Overordnet 
kvalitetsprogram for klima- 
og miljøvennlig byutvikling 
i Ski kommune er fulgt opp. 

Kommunen viser til Krav til komplett 
planforslag, som er vedlagt dette 
referatet. 
Tematikken i Overordnet kvalitetsprogram 
for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski 
kommune dekkes opp under relevante 
overskrifter i planforslaget. 

Krav til 

utredninger og 
komplett 
planforslag 

tunene, for å sikre frodig 

vegetasjon i grøntkilene. 

• Avfallshåndtering og 
energiforsyning 

Nedgravde avfallsløsninger i 
form av nedgravde containere 
eller avfallssug. Det skal 

tilrettelegges for henting med 
lastebil. Det skal utarbeides en 

renovasjonsteknisk plan for 
planområdet. Felles 
avfallsløsning skal etableres for 

flere kvartaler/felt der 
forholdene ligger t i l  rette for 

det. 
Som energiforsyning er det 
planlagt fjernvarme, men 

alternativer skal vurderes i 
prosessen som kommer. 

• Overvannshåndtering 

og vann og avløp 
Som del av detaljreguleringen 

vil det utarbeides en 
overordnet VA-plan som viser 

prinsippløsning for vann, 

spillvann og overvann. 
Overvannshåndtering vil 
brukes aktivt i utearealene, 

som en kvalitet og opplevelse. 

• Virkning og tilpasning 

t i l  omgivelsene 
Tilpasning t i l  omgivelsene er 
vektlagt i stor grad. 

Bebyggelsen trapper seg ned i 
høyde i møte med 
småhusbebyggelsen i vest. Her 

jobbes det også med en mer 
oppløst, småskala punkthus- 
typologi enn østover, der det 
er et mer urbant bebyggelses- 

mønster med lameller og 

kvartaler. Slik sikres en gradvis 
overgang fra ruralt t i l  urbant. 

Kommunen ber om at avfallsløsninger og 

tilhørende arealer avklares med 

kommunen tidlig i prosessen. Byutvikling 

og arealplanlegging v/Helen vil vaere 

kontaktperson. 

Iht. t i l  dokumentasjonskrav i 

områdereguleringen, skal 
følgende vedlegges 
detaljreguleringen: 
- Dokumentasjon på hvordan 

kravene i Overordnet 
kvalitetsprogram for klima- 
og miljøvennlig byutvikling 
i Ski kommune er fulgt opp. 

Kommunen viser t i l  Krav t i l  komplett 

planforslag, som er vedlagt dette 
referatet. 
Tematikken i Overordnet kvalitetsprogram 

for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski 
kommune dekkes opp under relevante 
overskrifter i planforslaget. 
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- Redegjørelse for 
tilrettelegging for 
energieffektive løsninger 

- Overordnet VA-plan som 
viser prinsippløsning for 
vann, spillvann og 
overvann 

- Detaljert plan som viser 
artsbruk og restaurering av 
Finstadbekken 

- Redegjørelse for 
tilrettelegging for gående 
og syklende 

- Redegjørelse for lokalklima 
- Geotekniske vurderinger 

og -dokumentasjon i tråd 
med NVEs veiledninger. 

- Støyfaglig utredning 
- Dokumentasjon for 

undersøkelse av områder 
med kjent forurenset grunn 
eller mulig fare for 
grunnforurensning med 
krav til evt. nødvendige 
tiltak for utskifting av 
masser samt kartlegging av 
fremmede arter 

- Miljøoppfølgingsplan 
(MOP) 

- Redegjørelse for vurdering 
av innpassing av 
spesialboliger 

Redegjørelse for tilrettelegging for 
energieffektive løsninger dekkes innenfor 
KP-bestemmelse § 18.2. 

Medvirkning, 
samarbeid og 
varsling 

Utover eksisterende 
boligområder i vest og brukere 
av området og 
omkringliggende områder 
generelt, vil Villenga 
barnehage, ny ungdomsskole 
nord for tomten og Follo DPS 
berøres av planinitiativet.  
Det allerede gjennomført og 
planlagt videre medvirkning 
utover de lovpålagte kravene 
gitt av PBL § 5.1 og 5.2. Det er 
igangsatt et tverrfaglig prosjekt 
på sosialt bærekraftige bomiljø 
og medvirkning. 
Områdemodning vil utgjøre en 
sentral arena for videre 
medvirkning fra nærmiljøet og 
barn og unge spesielt. Det 
planlegges for aktiviteter og 
arrangementer for involvering 
av naboer og andre brukere av 
området og omkringliggende 
områder, samt potensielle 
beboere, som kan bidra inn i 

Kommunen minner i tillegg om 
eksisterende blokkbebyggelse i sørvest 
(Midtskogen). 

- Redegjørelse for Redegjørelse for tilrettelegging for 
tilrettelegging for energieffektive løsninger dekkes innenfor 
energieffektive løsninger 

KP-bestemmelse $ 18.2. - Overordnet VA-plan som 
viser prinsippløsning for 
vann, spillvann og 
overvann 

- Detaljert plan som viser 
artsbruk og restaurering av 
Finstadbekken 

- Redegjørelse for 
tilrettelegging for gående 
og syklende 

- Redegjørelse for lokalklima 
- Geotekniske vurderinger 

og -dokumentasjon i tråd 
med NVEs veiledninger. 

- Støyfaglig utredning 
- Dokumentasjon for 

undersøkelse av områder 
med kjent forurenset grunn 
eller mulig fare for 
grunnforurensning med 
krav til evt. nødvendige 
tiltak for utskifting av 
masser samt kartlegging av 
fremmede arter 

- Miljøoppfølgingsplan 
(MOP) 

- Redegjørelse for vurdering 
av innpassing av 
spesialboliger 

Medvirkning, Utover eksisterende Kommunen minner i tillegg om 
samarbeid og boligområder i vest og brukere eksisterende blokkbebyggelse i sørvest 

varsling av området og (Midtskogen). 
omkringliggende områder 

generelt, vil Villenga 
barnehage, ny ungdomsskole 
nord for tomten og Follo DPS 

berøres av planinitiativet. 
Det allerede gjennomført og 

planlagt videre medvirkning 
utover de lovpålagte kravene 
gitt av PBL § 5.1 og 5.2. Det er 

igangsatt et tverrfaglig prosjekt 

på sosialt bærekraftige bomiljø 
og medvirkning. 

Områdemodning vil utgjøre en 
sentral arena for videre 
medvirkning fra nærmiljøet og 

barn og unge spesielt. Det 
planlegges for aktiviteter og 

arrangementer for involvering 
av naboer og andre brukere av 
området og omkringliggende 
områder, samt potensielle 
beboere, som kan bidra inn i 
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utformingen av området og 
programmering av 
fellesfunksjoner og 
næringsarealer.  
Alle som grenser til 
planområdet vil varsles om 
planoppstart, samt Statens 
vegvesen/Viken og NVE, og 
andre berørte parter iht. 
varslingsliste fra kommunen.  

Andel solbelyst 
MUA 

Det er ønskelig med snarlig 
konklusjon på krav til andelen 
solbelyst MUA-areal ved vår-
/høstjevndøgn.  

Vi viser til kommunens kommentarer til 
denne tematikken over, samt i tidligere 
korrespondanse. Kommunen foreslår 
dette som eget tema i et tidlig 
samarbeidsmøte. 

Rekkefølgekrav 
strøkslekeplass 

 Rekkefølgekrav om opparbeiding av 
strøkslekeplass følger 
kommuneplanbestemmelse § 11.3. b.  

Innpass av og 
forkjøpsrett på 
kommunale 
boliger 

 
 
 
 
 
 
 
Forslagsstiller ønsker tidlig 
avklaring av til hvilke 
byggetrinn kommunens behov 
inntrer. Ønsker fortrinnsvis at 
all tjenesteyting lokaliseres i 
øst. 

Kommunen ønsker mulighet til 
forkjøpsrett på inntil 10 % av boenhetene 
til kommunale boliger. Kommunen gis 
anledning til å plukke ut egnede boliger 
før andre kjøpere, og kjøper boligene til 
markedspris. En ev. forkjøpsrett vil 
fremforhandles i en utbyggingsavtale iht. 
kommuneplanbestemmelse § 3. 

Kommunen ønsker at det planlegges for 
bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede med 8-9 boenheter. 
Kommunen kommer tilbake med forslag til 
reguleringsformål, hvorvidt det vil være 
behov for fellesløsninger - og avklaringer 
rundt hvilke byggetrinn kommunens 
behov inntrer. 

Støy   Støy er en stor folkehelseutfordring. 
Kommunen ber om at forslagsstiller 
forholder seg til stille side iht. ny 
retningslinje for støy T-1442/2021.  Vi ber 
om at utbygger tar aktive grep for å 
redusere støyproblematikken.  

Anleggsstøy  Kommunen gjør oppmerksom på at 
planen vil påvirke støyfølsom bebyggelse 
på flere kanter, og at dette vil kunne 
utløse restriksjoner og krav om avbøtende 
tiltak som kan påvirke prosjektets 
kostnadsbilde. 

utformingen av området og 

programmering av 
fellesfunksjoner og 
næringsarealer. 

AIie som grenser t i l  
planområdet vil varsles om 

planoppstart, samt Statens 
vegvesen/Viken og NVE, og 
andre berørte parter iht. 
varslingsliste fra kommunen. 

Andel solbelyst Det er ønskelig med snarlig Vi viser t i l  kommunens kommentarer t i l  

MUA konklusjon på krav t i l  andelen denne tematikken over, samt i tidligere 
solbelyst MUA-areal ved vår- korrespondanse. Kommunen foreslår 

/hst jevndogn.  dette som eget tema i et tidlig 
samarbeidsmøte. 

Rekkefølgekrav Rekkefølgekrav om opparbeiding av 

strøkslekeplass strøkslekeplass følger 
kommuneplanbestemmelse § 11.3. b. 

Innpass av og Kommunen ønsker mulighet t i l  

forkjopsrett pa forkjøpsrett på inntil 10 % av boenhetene 
kommunale t i l  kommunale boliger. Kommunen gis 
boliger 

anledning t i l  å plukke ut egnede boliger 

før andre kjøpere, og kjøper boligene t i l  

markedspris. En ev. forkjøpsrett vil 

Forslagsstiller ønsker tidlig fremforhandles i en utbyggingsavtale iht. 

avklaring av t i l  hvilke kommuneplanbestemmelse § 3. 
byggetrinn kommunens behov 
inntrer. Ønsker fortrinnsvis at Kommunen ønsker at det planlegges for 

all tjenesteyting lokaliseres i bofellesskap for psykisk 
øst. utviklingshemmede med 8-9 boenheter. 

Kommunen kommer tilbake med forslag t i l  

reguleringsformål, hvorvidt det vil være 

behov for felleslsninger - og avklaringer 

rundt hvilke byggetrinn kommunens 

behov inntrer. 

Stoy Støy er en stor folkehelseutfordring. 

Kommunen ber om at forslagsstiller 

forholder seg t i l  stille side iht. ny 

retningslinje for sty T-1442/2021. Vi ber 

om at utbygger tar aktive grep for å 

redusere støyproblematikken. 

Anleggsstøy Kommunen gjør oppmerksom på at 

planen vil påvirke støyfølsom bebyggelse 

på flere kanter, og at dette vil kunne 

utløse restriksjoner og krav om avbøtende 

tiltak som kan påvirke prosjektets 

kostnadsbilde. 
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Terrengtilpasning  Kommunen minner om viktigheten av 
generell god terrengtilpasning, blant annet 
for å unngå blottlagte betongsokler. 

Vei  Veisystemet vil være premissgivende for 
resten av planen. Veibredder, avkjørsler 
og generell trafikksikkerhet vil være viktige 
temaer i videre planarbeid.  
Kommunen viser til føringer fra 
kommunen av 2.11.2021 og 3.2.2022 til 
utforming av Vestveien. Vi ser frem til 
videre dialog om løsninger. 
Kommunen minner om kommuneplanens 
bestemmelse § 6.1 om byggegrense mot 
offentlig vei, og at denne også bør sees i 
sammenheng med støyanalyse. 
Viktige avklaringer rundt vegbredder mm 
landes før det varsles oppstart for å sikre 
tilstrekkelig størrelse på planområdet. 
Byutvikling og arealplanlegging v/Helén vil 
fasilitere kontakten med kommunens 
vegavdeling. 

UU  Vi viser til kommuneplanens 
bestemmelser § 9 og § 18.8 om universell 
utforming. 

Finstadbekken  Felt GT3/Finstadbekken vil være 
hovedelementet i grønnstrukturen og et 
svært viktig rekreasjonsområde i bydelen. 
Videre planarbeid må ta hensyn til dette 
elementet. 

Friområde i GT5  Endelig størrelse på friområde i felt GT5 er 
ikke endelig fastsatt. Dette vil være en del 
av en helhetsvurdering av kvalitetene i 
prosjektet. 

Matjord  Utbyggingen vil medføre omdisponering 
av dyrka og dyrkbar jord. Det er allerede 
utarbeidet en rapport om Vurdering av 
aktuelle alternativer for jordflytting. 
All matjord som berøres av tiltaket skal 
ivaretas, flyttes og brukes til etablering av 
nytt matjordareal (nydyrking) eller 
forbedring av matjord på andre arealer. 
Kommunen vil kreve en matjordplan som 
beskriver hvordan matjorda skal ivaretas. 
Matjordplanen skal godkjennes av 
kommunen ved Follo Landbrukskontor. 
Det skal innarbeides bestemmelser i 
reguleringsplanen som sikrer at matjorda 

Terrengtilpasning Kommunen minner om viktigheten av 

generell god terrengtilpasning, blant annet 

for å unngå blottlagte betongsokler. 

Vei Veisystemet vil være premissgivende for 

resten av planen. Veibredder, avkjørsler 

og generell trafikksikkerhet vil være viktige 

temaer i videre planarbeid. 

Kommunen viser t i l  føringer fra 

kommunen av 2.11.2021 og 3.2.2022 t i l  

utforming av Vestveien. Vi ser frem til 

videre dialog om løsninger. 

Kommunen minner om kommuneplanens 

bestemmelse§ 6.1 om byggegrense mot 

offentlig vei, og at denne også bør sees i 

sammenheng med støyanalyse. 

Viktige avklaringer rundt vegbredder mm 

landes før det varsles oppstart for å sikre 

tilstrekkelig størrelse på planområdet. 

Byutvikling og arealplanlegging v/Helen vil 

fasilitere kontakten med kommunens 

vegavdeling. 

uu Vi viser t i l  kommuneplanens 

bestemmelser§ 9 o g  $ 18.8 om universell 

utforming. 

Finstadbekken Felt GT3/Finstadbekken vil være 

hovedelementet i grønnstrukturen og et 
svært viktig rekreasjonsområde i bydelen. 
Videre planarbeid må ta hensyn t i l  dette 

elementet. 

Friområde i GTS Endelig størrelse på friområde i felt GTS er 
ikke endelig fastsatt. Dette vil være en del 

av en helhetsvurdering av kvalitetene i 
prosjektet. 

Matjord Utbyggingen vil medføre omdisponering 

av dyrka og dyrkbar jord. Det er allerede 

utarbeidet en rapport om Vurdering av 
aktuelle alternativer for jordflytting. 

All matjord som berøres av tiltaket skal 

ivaretas, flyttes og brukes t i l  etablering av 

nytt matjordareal (nydyrking) eller 

forbedring av matjord på andre arealer. 

Kommunen vil kreve en matjordplan som 

beskriver hvordan matjorda skal ivaretas. 

Matjordplanen skal godkjennes av 

kommunen ved Follo Landbrukskontor. 

Det skal innarbeides bestemmelser i 

reguleringsplanen som sikrer at matjorda 

Referat fra oppstartsmøte for [plannavn], [dato] g 



Referat fra oppstartsmøte for [plannavn], [dato]   10 
 

ivaretas i henhold til matjordplanen. Vi 
viser til Veileder til matjordplan. 

Klima og energi Forslagsstillers utgangspunkt 
er BREAM Very Good og en 
CO2-reduksjon på 25 %. 
De vil komme tilbake med 
tydelige ambisjoner. 
 

Kommunen ønsker at utbygger tydeliggjør 
prosjektets klima- og energiambisjoner. 
Ambisjonene skal gjenspeiles i 
planforslaget.  
Kommunens miljørådgivere deltar gjerne i 
et eget arbeidsmøte for å diskutere tiltak. 
Ellers viser vi til kommunes Temaplan for 
klima og energi.  
Nordre Follo kommune er en Futurebuilt-
kommune, og ungdomsskoleprosjektet i 
Ski Vest sikter mot en Futurebuilt-
sertifisering. Kommunen ønsker 
kandidater, og ønsker å innlemme Villenga 
i et felles Futurebuilt-prosjekt for 
området. 

Renovasjon  Kommunen minner om områdeplanens § 
27.1.3 Renovasjonsteknisk plan. 

Nye boformer  Kommunen er positive til å vurdere nye 
boformer med fellesløsninger, men minste 
leilighetsstørrelse skal ikke underskride 35 
kvm.  

Kvalitetsprogram Forslagsstiller er positiv til 
utarbeiding av 
kvalitetsprogram. 

Det skal utarbeides et kvalitetsprogram. 
Kommunen sender over et eksempel fra 
Myrvoll/Ekornrud. 

 

3. Prosess 
 Kommunens kommentar 
Krav til fagkyndighet Kravet til fagkyndighet er vurdert oppfylt, ref pbl §12-3. 

Felles behandling av plan- og 
byggesak 

Kommunen mener det ikke er hensiktsmessig med felles 
behandling av plan- og byggesak etter pbl §12-15 eller 
§12-10 3.ledd. 

Dialogmøter 
 

Det skal avholdes faste dialogmøter gjennom 
planprosessen, i tillegg til eget møte før innlevering av 
planforslag for felles gjennomgang av kart og 
bestemmelser. 

Eiendomsdannelse Eiendomsdannelse skal være gjennomført før 
forslagsstiller søker rammetillatelse. Det settes 
rekkefølgekrav til dette i reguleringsplanen. 
Saksbehandlingstiden for eiendomsdannelse er inntil 12 
uker etter pbl § 21-7. I tillegg har kommunen frist på 16 

ivaretas i henhold t i l  matjordplanen. Vi 

viser til Veileder til_matjordplan. 

Klima og energi Forslagsstillers utgangspunkt Kommunen ønsker at utbygger tydeliggjør 

er BREAM Very Good og en prosjektets klima- og energiambisjoner. 
CO2-reduksjon på 25 %. Ambisjonene skal gjenspeiles i 
De vil komme tilbake med planforslaget. 
tydelige ambisjoner. Kommunens miljørådgivere deltar gjerne i 

et eget arbeidsmøte for å diskutere tiltak. 

Ellers viser vi ti l kommunes Temaplan for 

klima og energi. 

Nordre Follo kommune er en Futurebuilt- 

kommune, og ungdomsskoleprosjektet i 

Ski Vest sikter mot en Futurebuilt- 

sertifisering. Kommunen ønsker 

kandidater, og ønsker å innlemme Villenga 

i et felles Futurebuilt-prosjekt for 
området. 

Renovasjon Kommunen minner om områdeplanens§ 

27.1.3 Renovasjonsteknisk plan. 

Nye boformer Kommunen er positive t i l  å vurdere nye 

boformer med fellesløsninger, men minste 

leilighetsstørrelse skal ikke underskride 35 

kvm. 

Kvalitetsprogram Forslagsstiller er positiv t i l  Det skal utarbeides et kvalitetsprogram. 
utarbeiding av Kommunen sender over et eksempel fra 
kvalitetsprogram. Myrvoll/Ekornrud. 

3. Prosess 
Kommunens kommentar 

Krav til fagkyndighet Kravet t i l  fagkyndighet er vurdert oppfylt, ref pbl §12-3. 

Felles behandling av plan- og Kommunen mener det ikke er hensiktsmessig med felles 

byggesak behandling av plan- og byggesak etter pbl $12-15 eller 

$12-10 3.ledd. 

Dialogmoter Det skal avholdes faste dialogmøter gjennom 

planprosessen, i tillegg t i l  eget møte før innlevering av 

planforslag for felles gjennomgang av kart og 

bestemmelser. 

Eiendomsdannelse Eiendomsdannelse skal være gjennomført før 

forslagsstiller søker rammetillatelse. Det settes 

rekkefølgekrav t i l  dette i reguleringsplanen. 

Saksbehandlingstiden for eiendomsdannelse er inntil 12 

uker etter pbl 521-7.1 tillegg har kommunen frist på 16 
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uker til å gjennomføre oppmåling med tinglysning, jf. 
matrikkelforskriften § 18. 

4. Tentativ fremdriftsplan 
 

Milepæl  Planlagt tidspunkt 
Varsel om oppstart Uke 14 2022 
Høringsfrist 3 uker  
Dialogmøter Det avtales egen møteplan for jevnlige dialogmøter (hver 3. uke 

og etter behov). 
Innsendelse av planforslag Planforslaget skal være ferdig 30. september 2022, men 

grunnet internprosess hos forslagsstiller, sendes planforslaget 
inn først primo november 2022. 

Behandling av planforslag 
(1.gangsbehandling) 

12 ukers saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag. 

Offentlig ettersyn Min. 6 uker  
Vedtak av reguleringsplan 
(2.gangsbehandling) 

Våren 2023 

5. Kontaktpersoner 
 

 Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler 
Firma BT6 Eiendom AS Lund Hagem Arkitekter  Nordre Follo kommune 
Adresse Vestveien 18, 1423 Ski Filipstadveien 5, 0250 Oslo postmottak@nordrefollo.kommune.no 

Kontaktperson Christine Ekrem Enya Aamo Aspen  Helén N. Liebig-Andersen 
Tlf. 48 21 47 97 942 82 317  46 81 31 48 

E-post christine.ekrem@skanska.no enya.aspen@lundhagm.no Helen.liebig.andersen@nordrefollo.kommune.no 

6. Gebyr 
Kommunen krever gebyr for avholdelse av oppstartsmøte, stadfesting av planprogram og behandling 
av planforslag. Gebyret regnes etter Nordre Follos kommunes gjeldende gebyrregulativ på det 
tidspunktet oppstartsmøtet avholdes, og kommunen mottar planforslaget. Faktura for 
oppstartsmøte sendes samtidig med referatet.  

Fakturaadresse 
Navn  BT6 Eiendom AS 
Organisasjonsnummer 926 185 616 
Adresse Vestveien 18, 1423 Ski 
Tlf. 906 41 207 
E-post Simen@kjgruppen.no 
Kontaktperson Simen Jacobsen 

 

uker t i l  å gjennomføre oppmåling med tinglysning, jf. 

matrikkelforskriften § 18. 

4. Tentativ fremdriftsplan 

Milepæl Planlagt tidspunkt 
Varsel om oppstart Uke 14 2022 

Høringsfrist 3 uker 

Dialogmøter Det avtales egen møteplan for jevnlige dialogmøter (hver 3. uke 

og etter behov). 

Innsendelse av planforslag Planforslaget skal være ferdig 30. september 2022, men 
grunnet internprosess hos forslagsstiller, sendes planforslaget 

inn først primo november 2022. 

Behandling av planforslag 12 ukers saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag. 
(l.gangsbehandling) 

Offentlig ettersyn Min. 6 uker 

Vedtak av reguleringsplan Våren 2023 
(2.gangsbehandling) 

5. Kontaktpersoner 

Forslagsstil ler Konsulent Saksbehandler 

Firma BT6 Eiendom AS Lund Hagem Arkitekter Nordre Follo kommune 

Adresse Vestveien 18, 1423 Ski Filipstadveien 5, 0250 Oslo post mottak@nordrefol lo. kom m u ne. ne 

Kontaktperson Christine Ekrem Enya Aamo Aspen Helen N. Liebig-Andersen 

Tlf. 48 2147 97 942 82 317 46 8 1 3 1 4 8  

E-post christine.ekrem@skanska.no enya.aspen@lundhagm.no Helen.liebig.andersen@nordrefollo.ko 

6. Gebyr 
Kommunen krever gebyr for avholdelse av oppstartsmøte, stadfesting av planprogram og behandling 

av planforslag. Gebyret regnes etter Nordre Follos kommunes gjeldende gebyrregulativ på det 

tidspunktet oppstartsmøtet avholdes, og kommunen mottar planforslaget. Faktura for 

oppstartsmøte sendes samtidig med referatet. 

Fakturaadresse 
Navn BT6 Eiendom AS 

Organisasjonsnummer 926 185 616 

Adresse Vestveien 18, 1423 Ski 

Tlf. 906 41207 

E-post Simen@kjgruppen.no 

Kontaktperson Simen Jacobsen 
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