
From:                                 "Marte Vidje" <marte.vidje@civitas.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 23:11:20 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "Atle Andresen" <atle@xpanorama.no>; "Helge Hellebust" 
<helge.hellebust@vardeeiendom.no>; "helge.hellebust@gmail.com" <helge.hellebust@gmail.com>; 
"Anne Holten" <Anne.Holten@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Innspill til høring av kommuneplanens arealdel - sak 22/01254
Attachments:                   Vardåsveien 2-8 - Innspill til kommuneplanes arealdel 20221212.pdf
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Hei 
Vi viser til høring av kommuneplanens arealdel, med frist 12.12.2022. 
Vi sender med dette innspill for Vardåsveien 2-8, fra Vardåsveien Bolig AS ved Atle Andresen og Helge 
Hellebust. 
 
Vedlagt er  

•          Innspill til kommuneplanens arealdel
•          WeTransfer-lenke med tidligere innsendelser https://we.tl/t-51ZfZzIBMa  

o   Innspill til kommuneplanens planprogram av 29.10.2021
o   Planinitiativ av 19.02.2021

 
På vegne av Vardåsveien Bolig AS, 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Vidje 
Prosjektleder | Master i arkitektur 
marte.vidje@civitas.no | +47 996 34 748
www.civitas.no | Grubbegata 14, N–0179 Oslo
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Sent:

"Marte Vidje" <marte.vidje@civitas.no>
Mon, 12 Dec 2022 23:11:20 +0100

To: "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc: "Atle Andresen" <atle@xpanorama.no>; "Helge Hellebust"
<helge.hellebust@vardeeiendom.no>; "helge.hellebust@gmail.com" <helge.hellebust@gmail.com>;
"Anne Holten" <Anne.Holten@nordrefollo.kommune.no>
Subject: Innspill t i l høring av kommuneplanens arealdel - sak 22/01254
Attachments: Vardåsveien 2-8 - Innspill t i l kommuneplanes arealdel 20221212.pdf
Categories: Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er enekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke påmulig svindel! Ikke åpne
vedleggeller klikk pålenker hvisduer usikker påavsenderen.

Hei
Vi viser t i l høring av kommuneplanens arealdel, med frist 12.12.2022.
Vi sender med dette innspill for Vardåsveien 2-8, fra Vardåsveien Bolig AS ved Atle Andresen og Helge
Hellebust.

Vedlagt er
Innspill t i l kommuneplanens arealdel
WeTransfer-lenke med tidligere innsendelser https://we.tl/t-SlZfZzlBMa

o Innspill t i l kommuneplanens planprogram av 29.10.2021
o Planinitiativ av 19.02.2021

På vegne av Vardåsveien Bolig AS,
Med vennlig hilsen

Marte Vidje
Prosjektleder I Master i arkitektur
marte.vidje@civitas.no I +47 996 34 748
www.civitas.no I Grubbegata 14, N-0179 Oslo
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Innspill til rullering av arealdelen av kommuneplanen – Høring av planforslaget 
programmet september-desember 2022 

Innspill for Vardåsveien 2-8 på vegne av Vardåsveien Bolig AS ved Atle Andresen og Helge Hellebust 
Vi viser til innsendt planinitiativ av 19.02.2021, vårt innspill av 29.10.2021 til høringen av 
planprogrammet, samt flere møter med kommunens planavdeling underveis i prosessen. 

Vardåsveien Bolig AS ønsker å legge til rette for utvikling av området Vardåsveien 2-10, 
mellom Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus, se det innsendte planinitiativet. 
Hensikten er at prosjektet skal bli et verdifullt tilskudd til boligbyggingen i kommunen, med 
varierte leilighetsstørrelser med vekt på god bokvalitet, og gode private og felles utearealer. 
Bebyggelsen organiseres som skjermende boligblokker langs Langhusveien, og mer 
frittliggende punkthusstruktur som tilpasser seg naboene i øst høyere opp på tomten. Sentralt i 
planområdet planlegges det et stort parkmessig felles uteareal. Parken deles inn i flere soner 
for å legge til rette for både rekreasjon og ulike aktiviteter for beboerne, og alle sonene har sol 
og utsyn. Helningen på terrenget i planområdet fører til at bebyggelsen på 3-5 etasjer glir inn i 
og tilpasser seg terrenget. 

Føringer for eiendommene i forslaget til kommuneplan 

Kommuneplanen har nytt krav om felles planlegging for Vardåsveien 2-8 
«Gjennomføringssone H810_7 Krav om felles planlegging for Vardåsveien 2-8:  
For området Vardåsveien skal det utarbeides en felles reguleringsplan for alle eiendommene i 
sonen.» 

Kommuneplanen har ny bestemmelse om utforming 
«Gjennomføringssone H820_7 Omforming:  
Utvikling av området i Vardåsveien skal harmoniseres med eksisterende nabobebyggelse, og 
grad av fortetting skal tilpasses områdets karakter. Støyforholdene skal vektlegges tungt i 
videre planbehandling, med sikte på å oppnå tilfredsstillende støyforhold for beboerne. 
Kartlagte hule eiketrær skal ivaretas.» 

Nordre Follo Kommune 

Ved Anne Holten, fagsjef for 
samfunnsplanlegging  

Postmottak@nordrefollo.kommune.no 

 

Deres ref Vår ref Vedlegg  Vår dato 

22/01254   12.12.2022 

mailto:Postmottak@nordrefollo.kommune.no
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Kommuneplanen har nye hensynssoner med bestemmelser for trær i planområdet  
«Soner med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø: H560_1 Områder med særlig 
naturverdi (hule eiker): 
Sonen omfatter kartlagte områder med særlig naturverdi. I disse områdene skal alle tiltak 
som kan forringe naturverdiene, unngås.» 

 

Vardåsveien 2-8 er vist med blå strek. Eiketrær er vist med stiplet sort strek. 

 

Innspill 

Innspill til krav om felles planlegging 
I forslaget til kommuneplanen er Vardåsveien 8 lagt til i området avsatt til Fremtidig 
boligbebyggelse, som vi mener er riktig vurdering. Samtidig er Vardåsveien 10 fremdeles 
avsatt til Nåværende boligbebyggelse. I teams-møte 11.12.2020 anbefalte kommunen at 
planområdet for planinitiativet skulle inkludere alle eiendommene i Vardåsveien 2-10, og 
dette ble fulgt opp ved innsendelse av planinitiativet, der et av alternativene også inkluderte 
Vardåsveien 10. Vi tar til etterretning at Vardåsveien 10 nå er vurdert som bevaringsverdig i 
rulleringen av kommuneplanen. Det innsendte planinitiativet er ikke avhengig av nr. 10.  

https://civitas1-my.sharepoint.com/personal/marte_vidje_civitas_no/Documents/Tidslinje%20(Ingrid).docx?web=1
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Innspill til bestemmelse om utforming / omforming 
Sammenlikning av gjeldende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser i kommuneplanen 

Bestemmelser i gjeldende kommuneplan Høringsforslagets utkast til bestemmelser 

• «Boligbebyggelse og tetthet tilpasses 
områdets karakter.» 

• «Utvikling av området i Vardåsveien skal 
harmoniseres med eksisterende 
nabobebyggelse, og grad av fortetting skal 
tilpasses områdets karakter.» 

• «Støyforholdene vektlegges tungt i videre 
planbehandling, med sikte på å oppnå 
tilfredsstillende støyforhold for beboerne.» 

• «Støyforholdene skal vektlegges tungt i 
videre planbehandling, med sikte på å 
oppnå tilfredsstillende støyforhold for 
beboerne.» 

 • «Kartlagte hule eiketrær skal ivaretas.» 

 

Bestemmelsene som foreslås i høringsforslaget medfører en innskjerping av muligheten for 
utvikling av Vardåsveien 2-8, som vil sette store begrensninger på disse eiendommene. 
Formuleringen «området i Vardåsveien skal harmoniseres med eksisterende nabobebyggelse» 
er uheldig, da den lett kan assosieres med frittliggende småhus, som det ikke er 
hensiktsmessig å bygge på disse eiendommene.  

Da området ligger i rød og gul støysone, må bebyggelsen ha en viss størrelse, dvs. volum, 
høyde og kontinuerlig fasadelengde for å skjerme mot støy fra Langhusveien. Dette er godt 
dokumentert i planinitiativet.  

Frittliggende småhus vil ikke skjerme mot støy. Formuleringen om harmonisering er dermed 
ikke i tråd med den neste bestemmelsen om at «Støyforholdene skal vektlegges tungt i videre 
planbehandling, med sikte på å oppnå tilfredsstillende støyforhold for beboerne.» Dersom 
man skal oppnå stille side, er det ikke mulig å harmonisere planområdet med samme 
bebyggelsesstruktur og bygningsvolumer som den eksisterende nabobebyggelsen med småhus 
og eneboliger. Dette bør gjenspeiles i bestemmelsene i kommuneplanen. Slik bestemmelsen 
står nå, gir den uforutsigbare og delvis motstridende føringer for utvikling på området. 

Dette ble tatt opp med kommunen i teams-møte mandag 05.12.2022. Kommunen hadde 
forståelse for problemstillingen og utdypet at hensikten med bestemmelsen er at ny 
bebyggelse skal trappes ned mot eksisterende bebyggelse rundt gjennomføringsområdet. 

Vi foreslår derfor at bestemmelsen justeres til «Ved utvikling av området i Vardåsveien skal 
bebyggelsen trappes ned mot eksisterende nabobebyggelse, og grad av fortetting skal 
tilpasses områdets karakter.» 

Bestemmelsen om eiketrær foreslår vi at justeres til «Kartlagte hule eiketrær skal ivaretas i 
størst mulig grad», slik at hensynet til naturverdiene kan veies opp mot behovet for 
bebyggelsesstrukturer som skjermer mot støy, og graden av naturverdier i det enkelte tre, i 
den enkelte detaljregulering (se også neste avsnitt). 
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Innspill til hensynssone for bevaring av naturmiljø 
På samme måte er det problematisk at store arealer med hensynssone bevaring av naturmiljø 
vil i praksis vanskeliggjøre utbygging på Vardåsveien 6D, samt deler av Vardåsveien 4, 6B, 
6C og 6E. Ved innsendelse av planinitiativet var det ikke registrert naturverdier på disse 
tomtene, verken i kommunens kartbase eller i Miljødirektoratets miljøatlas.  

Vi forstår behovet for å skjerme eiker med særlige naturverdier, da disse kan utgjøre stort 
naturmangfold. Trærne er registrert med ulik grad av naturverdi. Enkelte eksisterende trær vil 
kunne tilføre planforslaget og utearealer gode, grønne kvaliteter. Hensynet til naturverdiene 
bør likevel kunne veies opp mot behovet for bebyggelsesstrukturer som skjermer mot støy, og 
graden av naturverdier i det enkelte tre. Dette må kunne vurderes konkret i den enkelte 
detaljregulering. 

Vi foreslår derfor at bestemmelsen justeres til «Sonen omfatter kartlagte områder med særlig 
naturverdi. I disse områdene skal alle tiltak som kan forringe naturverdiene, unngås i størst 
mulig grad.» 

Innspill til prioritering av utbyggingsområder 
På bakgrunn av nærheten til jernbanestasjonen og den nye Follobanen, bør Vardåsveien 2-8 
inngå i kommuneplanens «temakart 1 for prioriterte utbyggingsområder» og planområdet bli 
prioritert i kommende periode.  

Kommuneplanen fremhever at Ski skal utvikles som en regional by og ta den største delen av 
veksten i Nordre Follo. Kommuneplanen påpeker også at utbygging skal skje innenfra og ut. 
Som spilt inn tidligere, oppfyller området kriteriene kommunen har satt for prioritering av 
utbyggingsområder. Tomtene ligger under en kilometer fra Ski stasjon, som er godt innenfor 
gangavstand.  

I tillegg vil det være behov for ulike boliger i Ski i fremover, ikke kun sentrumsnære 
leiligheter slik prioriteringen av utbyggingsområdene legger opp til nå. Hensikten med 
prosjektet er at det skal bli varierte leilighetsstørrelser med vekt på god bokvalitet, og gode 
private og felles utearealer. Dette blir et verdifullt supplement til boligbyggingen i Ski 
sentrum. Det er viktig å påse at tilskuddet av nye boliger i Ski blir variert, og at det ikke blir 
overskudd av boliger i sentrum. Det er allerede nå rundt 100 usolgte leiligheter i Ski sentrum. 

Området bør derfor inkluderes i området for prioritert utbygging for å kunne bygge ulike 
boliger for ulike livsfaser, behov og beboere innenfor perioden. 

Vår oppsummering og konklusjon 
- Planområdet kan utvikles helt uavhengig av en eventuell utbyggingsrekkefølge i 

sentrum, er nær Ski stasjon, oppfyller arealstrategiene og vil tilføre området varierte 
boliger av god kvalitet.  

- Området bør inkluderes i det prioriterte utbyggingsområdet.  

- Gjennomføringssone omforming og bestemmelsen om utforming bør justeres til «Ved 
utvikling av området i Vardåsveien skal bebyggelsen trappes ned mot eksisterende 



AS Civitas  |  Side 5 av 5 

AS Civitas  |  By-, miljø- og samfunnsplanlegging  |  Grubbegata 14, N–0179 Oslo  |  Foretak NO 858 641 012 MVA 
www.civitas.no 

nabobebyggelse, og grad av fortetting skal tilpasses områdets karakter.» 
Bestemmelsen om eiketrær bør justeres til «Kartlagte hule eiketrær skal ivaretas i 
størst mulig grad», slik at hensynet til naturverdiene kan veies opp mot behovet for 
bebyggelsesstrukturer som skjermer mot støy, og graden av naturverdier i det enkelte 
tre, i den enkelte detaljregulering. 

- Tilsvarende bør hensynssonen for naturmiljø / hule eiker muliggjøre den konkrete 
avveining mellom utvikling, naturverdier og støyskjermende bebyggelsesstrukturer 
«Sonen omfatter kartlagte områder med særlig naturverdi. I disse områdene skal alle 
tiltak som kan forringe naturverdiene, unngås i størst mulig grad.» 

 

Vennlig hilsen, 
På vegne av Vardåsveien Bolig AS, 

 

 

AS Civitas 
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