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Skorhaugåsen – høringsuttalelse til kommuneplanen 08 des 2022 

Vi viser til rullering av kommuneplanen for Nordre Follo kommune. På vegne av grunneierne i 
område Skorhaugåsen Syd har vi følgende kommentarer: 

Vi ønsker å opprettholde kravet om to detaljreguleringsplaner for fortettingsområde 
Skorhaugåsen. Skorhaugåsen Syd har hatt kontakt med Nordre Follo kommune v/Anne Holten flere 
ganger det siste året der hun med tiltagende sikkerhet har antydet at det ville være et ønske om å se 
område Nord og Syd i sammenheng, evt i en felles reguleringsplan som kommunen nå har gått ut 
med. Vi mener likevel at det ikke er helt greit å ha en felles plan da det var politikerne som delte 
området i to planer med begrunnelse at det var det beste i forhold til løsninger og gjennomføring. I 
område Syd har grunneierne et utstrakt samarbeid og har kommet langt i sin omforente planlegging. 
Det har vært flere nabomøter der også planavdelingen i kommunen har vært representert, og vi 
mener å ha lykkes med en nyansert forståelse av området som kommunen har signalisert at de 
ønsket. Vi har arbeidet med det formål at bebyggelsen skal tilpasse seg sentrum i vest og 
Skorhaugåsens mer høyereliggende områder med lavere bebyggelse i øst. Vi mener derfor at 
Hensynssone H810_9 bør revideres for fortsatt å tillate to reguleringsplaner; Skorhaugåsen Syd og 
Skorhaugåsen Nord.  

Etter å ha utarbeidet planinitiativ for Skorhaugåsen syd, ser vi at det er færre koblingspunkter 
mellom de to områdene enn først antatt. Skorhaugåsen Syd har ved utarbeidelse av planinitiativet, i 
forståelse med planavdelingen, tatt Åsenveien inn i sitt planområde og sørget for at det kan bli en 
god forbindelse fra sentrum mot videregående skole og idretts- og friluftsområder i øst.  Vi har også 
gjennomført utredninger av biomangfold og kulturminner for hele Skorhaugåsen, hvilket var en 
forutsetning fra kommunen for å komme i gang med planleggingen. Vi vil uansett ha kontakt med 
grunneierne i Skorhaugåsen Nord for å avklare forhold av felles og evt motstridende interesse. Møter 
vil bli gjennomført i januar/februar. Det bør følges opp med fellesmøter om de to områdene med 
kommunen. 

Kommentarer til enkeltpunkter. Med henvisning til arkitektfirma 4B som har utarbeidet 
situasjonsplan for regulering av Skorhaugåsen Syd mener vi at følgende punkter bør justeres for å gi 
tilstrekkelig fleksibilitet for å få en god plan for området: 

- Blågrønn faktor bør være maks 0,7 da det må tas hensyn til parkeringskjeller mm. 
- Privat MUA kan beholdes på 70m2 når man ønsker en høy tetthet 
- Støtter at takterrasser kan inngå i MUA-kravet 
- Avstandskravet til mellom privat og offentlig uteareal reduseres fra 4m til 2m 
- Angi større tidsrom for oppfyllelse av solkrav på uteareal 
- Krav til gode vekstvilkår for et gitt antall trær så man ikke ender i uhensiktsmessige løsninger 
- Ta utgangspunkt i områdets stedlige kvaliteter ift etablering av lekeplasser 
- Sykkelparkering i dobbel høyde bør tillates slik at det blir så effektivt som mulig 

Begrunnelse for punktene er gitt i vedlagte notat fra 4B arkitekter. 

Vår høringsuttalelse består av tre dokumenter. 

Vi sender inn tre dokumenter som til sammen oppsummerer vårt høringssvar: 

1. Dette høringsdokumentet 
2. Kommentarer til høringsutkast av revisjon til kommuneplanen fra 4B-arkitekter 
3. Vårt høringssvar fra 2021 som er like aktuelt nå 
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Skorhaugåsen Syd er klar for detaljregulering 

I forbindelse med kommuneplanvedtak om fortetting av Skorhaugåsen i 
2013 ble det lagt opp til en områderegulering av området. Arbeidet ble ikke 
igangsatt, og i nytt vedtak i 2019 ble det fastsatt at Skorhaugåsen kan 
utvikles i to separate detaljreguleringsplaner, henholdsvis nord og sør for 
Åsenveien. I Skorhaugåsen Syd har fire utviklere besluttet å samarbeide om 
hele planområdet. 
 
De fire utviklere har siden 2019 arbeidet med grunnlag for å søke oppstart av 
detaljregulering av område Skorhaugåsen Syd, og bestilling av oppstart ble 
sendt Nordre Follo kommune 26.03.2021. Arbeidet er basert på  
kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030, og innledende møter med 
kommunen. I kommuneplanen ligger området i prioritert utbyggingsområde. 
I hele arbeidet med forberedelsene til oppstart av planarbeidet har vi forutsatt 
at vi kunne få til oppstart så snart vi tilfredsstilte kommunens formelle krav. 
Vi protesterer på en utsettelse av planarbeidet, da forutsetningene for en 
utvikling av Ski har vært kjent i lang tid. 
 
Vi er kjent med at Kommunedirektøren har prioritert utbyggingsområder og 
at politikerne har vedtatt at Skorhaugåsen utsettes til etter 2030. Det 
oppfattes i strid med tidligere politisk vedtak. Dette er en klar forutsetning 
som tiltakshaverne og majoriteten av eiendomsbesitterne har forholdt seg til 
etter at man allerede har ventet 10 år på at fortettingsvedtaket skal 
gjennomføres.  

Planarbeidet så langt er gjort i kontakt med kommunen 

Tiltakshaverne bak regulering av Skorhaugåsen Syd har med sine 
konsulenter fått utarbeidet et omfattende underlag for å få oppstart av 
planarbeidet. Alle eiendomsbesittere i området er tilskrevet. Det er avholdt 
to befaringer høsten 2020 med god deltagelse fra beboerne og med 
kommunen til stede. For å sikre informasjon til alle grunneiere har det vært 
sendt brev eller tatt direkte kontakt.  
 
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom de 4 utviklerne, som også kan 
omfatte de eiendommer som foreløpig ikke er med, men kanskje ønsker å 
delta på et senere tidspunkt. En utvikling vil omfatte betydelige 
infrastrukturkostnader og utviklerne er forberedt på å inngå en 
utbyggingsavtale. Med erfaring fra andre kommuner i samme situasjon 
mener vi at dette kan løses enkelt hvis kommunen ønsker det. 
 
Det har vært god kontakt med planavdelingen for å avklare sannsynlige 
rammebetingelser for Skorhaugåsen Syd. Forut for reguleringsarbeidet skal 
det foreligge en helhetlig vurdering av de kulturminne- og naturfaglige 
interessene for hele området Skorhaugåsen. Arbeidet er gjennomført av 
tiltakshavere for Skorhaugåsen Syd i kontakt med tiltakshaver for 
Skorhaugåsen Nord, og det foreligger rapporter fra henholdsvis Biofokus og 
NIKU. Kulturverdier og verdier knyttet til blant annet grøntpreg, 
naturmangfold og landskap skal ivarestas gjennom reguleringen. Åsenveien 
skal inngå i planen for den sørlige delen. Foreløpige skisser er basert på 
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kommunens normer. Utearealnormene spriker fra Sentrum til områder 
utenfor sentrum. Vi har foreslått og begrunnet en avveiet verdi. Med hensyn 
til høyder har vi foreløpig foreslått at utbyggingen forholder seg til dagens 
høyder i området, fra sentrum med 5 -7 etasjer til toppen av Skorhaugsåsen 
med 2 etg. Skorhaugåsen med sin siluettvirkning og grønne preg må bevares, 
og samtidig må det åpnes opp slik at området blir tilgjengelig for flere. 
Forbindelsene fra sentrum mot videregående skole og friluftsområdene mot 
Ski øst må oppgraderes og vi foreslår et fortau i Åsenveien. Den historiske 
forbindelsen i Inga Gjellumsvei anbefales opprettholdt som grusvei og i 
henhold til avtale med Skorhaugåsen Nord føres den frem til 
Lensmannsgården.  

Et botilbud som supplement til sentrum 

Etter 2019 er det investert betydelige beløp for å imøtekomme beboernes 
forventninger om en overgang til et operativt eierskap der de får godtgjort 
for eiendomsverdien, mens en utvikler tar ansvar for utvikling av 
eiendommen.  En del eiendommer er kjøpt og i tillegg er det inngått avtale 
med flere grunneiere om at deres eiendommer kan inngå i en fortetting av 
Skorhaugåsen Syd. Eiendommer er kjøpt opp av utbyggere er bebodd ved at 
de leies ut. Over tid kan det bli en forslumming av området.  

 

Eiendomsoversikt 
Grønt: Eiendommer som er kjøpt opp av utbyggere (forslagsstillerne) 
Gult: Eiendommer som p.t. Ikke motsetter seg en utvikling 
Rødt: Har signalisert at de p.t. ikke ønsker å utvikle eiendommene 
Lilla: Bebyggelsen er forutsatt revet ifm etablering av nytt kryss i Sanderveien.  
 
Skorhaugåsen har vært gjennom en båndleggingsperiode, og da denne løp ut 
har eiendomsbesittere i området forholdt seg til at området er et prioritert 
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utbyggingsområde. 
 
Målsettingen for Skorhaugåsen Syd er å gi et differensiert boligtilbud til folk 
som ønsker å bosette seg nær Ski sentrum med gangavstand til 
kollektivknutepunktet og servicetilbud. Selv om et reguleringsforslag må 
vise den maksimale utvikling av området har vi i en første etappe lagt vekt 
på at det kun er de som har sagt at de ønsker å være med på utviklingen som 
har fått inntegnet ny bebyggelse.  
 
 
Oppstart av reguleringsarbeider bør starte så fort som mulig 
 
Som prioritert utbyggingsområde, umiddelbart tilstøtende til Ski sentrum, ser 
vi ingen grunn til å utsette detaljreguleringen av området. Kommunen har 
gjennom tidligere vedtak satt et tog i bevegelse som ikke lar seg stanse. 
Kommunens tidsperspektiv for byggestart (ca 2030) er usikkert, og nært 
knyttet til prognosen for den samlede boligproduksjonen i Ski i årene som 
kommer. Dersom boligproduksjonen skjer i en raskere takt enn det 
kommunens prognoser p.t. legger opp til, vil oppstarten i Skorhaugåsen 
kunne skje tidligere. 
 
Det vil uansett ta lang tid fra planprosessen starter opp til de første 
boligprosjektene er klare til å starte opp. En opptimistisk tidslinje kan se slik 
ut: 

• Oppstart detaljregulering 2022 
• Vedtatt detaljregulering 2024 
• Innsendt rammetillatelse 2025 
• Byggestart første boligprosjekt 2026 
• Overlevering første bolig 2027 

 
En reguleringsplanprosess gi mange avklaringer som er viktige for 
utviklingen av byen, for eksempel knyttet til 

• Utbyggingspotensial for bolig, både antall boliger og boligtypologier 
• Fremtidige offentlige grøntområder/strøkslekeplasser 
• Lokalisering av barnehage(r), eventuelt også omsorgsboliger 
• Avkjøringer fra Sanderveien 
• Behov for investeringer i teknisk infrastruktur og avfallsløsning 

 
Vi kan ikke se annet enn at det må være gunstig for kommunen å få disse 
avklaringene tidligst mulig. Skorhaugåsen som prioritert utbyggingsområde 
er en viktig brikke i utbyggingen av Ski.  
 
Et vedtak om detaljregulering trenger ikke å medføre noen umiddelbar 
byggestart. Kommunen kan ved hjelp av rekkefølgebestemmelser styre 
oppstarten av utbyggingen.  I tråd med tidligere kommunale vedtak håper vi 
kommunen vil opprettholde Skorhaugåsen som prioritert utbyggingsområde. 
Vi anmoder om at detaljreguleringsplanprosessen tillates startet opp snarest 
mulig. 
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kollektivknutepunktet og servicetilbud. Selv om et reguleringsforslag må
vise den maksimale utvikling av området har vi i en første etappe lagt vekt
på at det kun er de som har sagt at de ønsker å være med på utviklingen som
har fått inntegnet ny bebyggelse.

Oppstart av reguleringsarbeider bør starte så fort som mulig

Som prioritert utbyggingsområde, umiddelbart tilstøtende til Ski sentrum, ser
vi ingen grunn til å utsette detaljreguleringen av området. Kommunen har
gjennom tidligere vedtak satt et tog i bevegelse som ikke lar seg stanse.
Kommunens tidsperspektiv for byggestart (ca 2030) er usikkert, og nært
knyttet til prognosen for den samlede boligproduksjonen i Ski i årene som
kommer. Dersom boligproduksjonen skjer i en raskere takt enn det
kommunens prognoser p.t. legger opp til, vil oppstarten i Skorhaugåsen
kunne skje tidligere.

Det vil uansett ta lang tid fra planprosessen starter opp til de første
boligprosjektene er klare til å starte opp. En opptimistisk tidslinje kan se slik
ut:

• Oppstart detaljregulering 2022
• Vedtatt detaljregulering 2024
• Innsendt rammetillatelse 2025
• Byggestart første boligprosjekt 2026
• Overlevering første bolig 2027

En reguleringsplanprosess gi mange avklaringer som er viktige for
utviklingen av byen, for eksempel knyttet til

• Utbyggingspotensial for bolig, både antall boliger og boligtypologier
• Fremtidige offentlige grøntområder/strøkslekeplasser
• Lokalisering av bamehage(r), eventuelt også omsorgsboliger
• Avkjøringer fra Sanderveien
• Behov for investeringer i teknisk infrastruktur og avfallsløsning

Vi kan ikke se annet enn at det må være gunstig for kommunen å få disse
avklaringene tidligst mulig. Skorhaugåsen som prioritert utbyggingsområde
er en viktig brikke i utbyggingen av Ski.

Et vedtak om detaljregulering trenger ikke å medføre noen umiddelbar
byggestart. Kommunen kan ved hjelp av rekkefølgebestemmelser styre
oppstarten av utbyggingen. I tråd med tidligere kommunale vedtak håper vi
kommunen vil opprettholde Skorhaugåsen som prioritert utbyggingsområde.
Vi anmoder om at detaljreguleringsplanprosessen tillates startet opp snarest
mulig.
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Bakgrunn og hensikt 
Høringsutkast til kommuneplan har flere justeringer som vil påvirke regulering og utvikling av 
Skorhaugåsen. Arbeidet med regulering av Skorhaugåsen så langt, tyder på at det er flere 
bestemmelser i nåværende kommuneplan som er lite hensiktsmessig for utviklingen av området.    
Hensikten med notatet er å kommentere både justerte og vanskelige bestemmelser i 
kommuneplanen, som et underlag for en uttalelse som skal utarbeides av Civitas på vegne av 
eiergruppen. 
 
§ 4.4 Blågrønn struktur faktor  
Blågrønn faktor på 0,8 i utbyggingsområder er opprettholdt. Dette kan virke noe høyt sett i 
sammenheng med krav til parkeringskjeller og innvendig adkomst. Det anbefales å benytte maks 
faktor 0,7 for utbyggingsområder. 
 
§ 10 Krav til utearealer 
§ 10.1 Størrelse 
Privat MUA-krav til konsentrert småhusbebyggelse er foreslått økt fra 70 m2 til 100 m2. Dette 
mener vi er uhensiktsmessig for Skorhaugåsen, som ønskes utviklet med en noe høyere tetthet 
enn eksisterende forhold og med variert boligbebyggelse.  
 
Resultatet av større krav til privat MUA kan være at rekkehus i stor grad vil bortfalle som hustype 
fra fremtidig utvikling av området. Tidligere verdi på 70 m2 er godt over gjennomsnitt 
sammenlignet med andre prosjekter vi kjenner til. Vi mener derfor 70 m2 privat MUA er mer enn 
tilstrekkelig for å oppnå gode boforhold for barnefamilier, spesielt i kombinasjon med de relativt 
store felles MUA-arealer som er beskrevet, der samtlige MUA er på bakkeplan.  
 
Vi ser at takterrasser kan inngå i private MUA-krav for rekkehus, og mener at en andel av felles 
MUA-krav også bør kunne løses med takterrasse, når det ønskes en sentrumsnær utvikling med 
en høyere utnyttelse enn eksisterende forhold.  
 
Det er foreslått at felles uteareal som skal inngå i felles MUA, skal ha en avstand til privat uteareal 
på minst 4 m, dette oppleves særdeles strengt. En avstandsbuffer på 2 m mellom private og felles 
uteareal foreslås lagt til grunn.  
 
§ 10.2d Kvalitet 
Skorhaugåsens eksisterende geografi, veistruktur og tomtestruktur gir utfordringer i muligheten 
for å tilpasse utearealer mot en bestemt himmelretning og tidspunkt, slik som foreslått både i 
nåværende og foreslått kommuneplan. Det vil være langt mer hensiktsmessig å angi et større 
tidsrom for å oppnå tilstrekkelig solkrav på felles uteareal.   
 
§ 10.3 Vegetasjon 
Både nåværende og foreslått kommuneplan stiller krav til 1,0 m jordsmonnslag på 80 % av 
arealene over bygningskonstruksjoner som skal inngå i MUA. Hvis meningen er å gi 
vekstmuligheter for store trær vil dette være lite hensiktsmessig. Ved underliggende kjeller kreves 
et betongdekke med over 60 cm tykkelse, som fra et miljøperspektiv er vanskelig å forsvare. 
Løsningen gir heller ikke gode vekstvilkår for store trær, og er langt i overkant av det som er 
nødvendig for store busker, både i tykkelse og omfang. Det vil være bedre å stille krav til å 
etablere gode vekstvilkår til et bestemt antall tær, og heller la løsningen komme fram i 
detaljreguleringen.   
 
§ 11 Lekeplasser 
Krav til lekeplasser virker overdimensjonert for en semi-urban utvikling av Skorhaugåsen og tar 
heller ikke hensyn til eksisterende terreng og orientering, som ønskes bevart i andre paragrafer. 
Det bør innføres enn innledende tekst i §11.1 som gir mulighet for å ta hensyn til områdets stedlige 
forhold i langt i større grad enn det som er nå beskrevet. 
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§ 15.3b Parkeringsplass for sykkel 
Detaljspesifisering av minstekrav for hver parkeringsplass for sykkel ser ikke ut til å tillate bruk at 
vanlige sykkelstativer i dobbel høyde, noe som er vanlig å benytte flere steder. Mulighet for to-
høyde stativer bør inkluderes i teksten.  
 
§16.5 Grønnstruktur og landskap 
Krav til tilnærmet store lekeplasser uten helning samt ønske om bevaring av områdets terreng og 
grøntstruktur vil fort komme i konflikt med krav om makshøyde på forstøtningsmur på 1,5 m. Her 
bør det gis åpning for løsninger av en bygningsmessig karakter som kan håndtere større 
terrengsprang, f.eks. ved å be om dokumentasjon av dette i detaljreguleringen. 
 
§26.1 Gjennomføringssoner 
Hensynssone H810_9 stiller krav til en felles reguleringssak for Skorhaugåsen nord og syd.  Vi 
mener at dette er uhensiktsmessig. 
 
Reguleringsarbeid utført hittil for Skorhaugåsen syd viser at forbindelser mellom områdene syd 
og nord ikke er så vesentlig som først antatt. Disse to områdene har helt forskjellige karakter og 
grønnstruktur. Det er kun noen få tverrgående ganglinjer som vil binde disse to områdene 
sammen. I tillegg er Åsenveien vist i temakart 7 som en hovedflomvei som skiller disse to 
områdene. Dette kombinert med høy blågrønn faktor, samt behov for sykkelvei og fortau, gir en 
situasjon der en felles planlegging under samme reguleringsplan har liten hensikt. Forholdet 
mellom de to områdene kan sannsynligvis ivaretas med noen få reguleringsbestemmelser, 
forutsatt at opparbeidelse av veien løses på hensiktsmessig måte.  
 
Vi mener derfor om at Hensynssone H810_9 må revideres for å tillate separate reguleringsplaner 
for Skorhaugåsen Nord og Skorhaugåsen Syd. 
 
Temakart 10 
Kartet viser noen mindre friluftsområder i Skorhaugåsen syd, som vi antar er kartlagt ut fra flyfoto 
av større private hager. Vi ser at kartet kun beskriver eksisterende situasjon, og at plassering av 
friluftsområder i reguleringen heller vil ta utgangspunkt i en planlagt lekeplass-struktur. 
 
Temakart 11 
Det er vist et mindre myrområde (H560_1) på Skorhaugåsen syd, noe vi setter et spørsmåltegn 
ved.  
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