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Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Villenga 
 
På vegne av BT6 Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid 
med Detaljregulering for Villenga i Nordre Follo kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 
kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 
 
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 137/591, 137/656, 137/1, 137/600, 137/593, 137/446, 137/592, 
136/235, m. flere. Planområdet er på om lag 103.8 daa, og ligger på Finstad. Planområdet ligger innenfor 
områderegulering for Ski Vest. 
 

 
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, barnehage, nærings- og tjenesteyting.  
Også adkomstvei Villenga og søndre del av Vestveien, samt sikring av friområder og strøkslekeplass inngår i 
detaljreguleringen.  
Målsetningen for området følger intensjonen i vedtatt områderegulering for Ski Vest, men foreslår å avsette 
mer areal til grønt/ friområder. Visjonen for prosjektet er et godt og inkluderende bomiljø. 
 
Planinitiativet forholder seg til gjeldende regulering: Områderegulering Ski vest og kommuneplanen for 
Nordre Follo kommune 2019-2030 Arealdel Ski. 
Planarbeidet er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer på detaljnivå.  
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Konsekvenser av planen 
Kommunen har i referat fra oppstartsmøte 15.03 2022 fastslått at det ikke er krav om konsekvensutredning.  
 
 
Dokumenter i saken 
Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. 
Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal: https://www.arealplaner.no. 
 
Videre saksgang  
Forslag til reguleringsplan planlegges utarbeidet i løpet av høst 2022 Det skal fremmes til behandling i utvalg 
for Areal, klima og byggesak, og deretter sendes til offentlig ettersyn. Du vil da motta et nytt brev med 
informasjon om hvordan du kan si din mening om planforslaget.  
 
Merknader til dette varselet kan rettes til: 
Lund Hagem Arkitekter v/ Kristin Jakobsen 
Filipstadveien 5, 0250 OSLO 
Tlf:  982 50 042 
e-post: kristin.jakobsen@lundhagem.no 
Frist: 25.05.2022 (3 uker) 
 
 
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
 
 
Kristin Jakobsen 
Lund Hagem Arkitekter AS 
Dir. +47 98 25 00 42 
Kristin.jakobsen@lundhagem.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


