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Bakgrunn for innspill til kommuneplan  
Det vises til rulleringen av kommuneplanens arealdel som ligger ute til offentlig ettersyn 
med høringsfrist 12.12.2022. 
 
Veslefrikk Eiendom er et relativt nyoppstartet eiendomsselskap som blant annet består av 
Tom Andre Svenning-Gultvedt og Anders Winther Andersen. Begge har hatt en svært 
sentral rolle i utviklingen av Magasinparken i Ski og fem boligprosjekter i Kolbotn sentrum - 
da gjennom Solon Eiendom.  
 
Veslefrikk Eiendom er nå i besittelse av flere eiendommer innenfor området som er avsatt 
til prioritert utbyggingsområde med påfølgende krav til felles planlegging hensynsone 
H810_9 Skorhaugåsen. I dette dokumentet omtalt som Skorhaugåsen Nord. 
 
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. Veslefrikk Eiendom har sammen med Frigaard Bolig 
AS et ønske om å samarbeide om felles detaljregulering for Skorhaugåsen Nord, såfremt 
ikke begge parters foretrukkede løsning om helt egen detaljregulering lar seg gjennomføre. 
Se begrunnelse i siste avsnitt på side 3. 
 

Overordnet  
Ski har ved åpning av Follobanen forsterket sin posisjon som hovedknutepunkt i Follo-
regionen. Nå som tilgangen til Ski er ytterligere bedret vil Ski måtte sees på i en større 
sammenheng med nærliggende byer som Ås, Moss og ikke minst Oslo. Fra Ski stasjon tar 
det nå 11 minutter til Oslo S. Flere nye boliger og mennesker nær Ski sentrum vil kunne 
bidra til at sentrum av Ski blir mer levedyktig og at bilbruken begrenses. Skorhaugåsen har 
umiddelbar tilgang til handel, idrett, skole og natur.  
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Utdrag fra prioriterte vekstområder er Oslo by, de regionale byene i Akershus, bybåndet 
som strekker seg fra Oslo by til Asker, Ski og Lillestrøm/Kjeller, og prioriterte lokale byer og 
tettsteder i Akershus. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har som 
hovedmål at Osloregionen skal utvikles som en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa, med et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av overordnet grønnstruktur, og 
et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Den regionale planen legger tydelige føringer 
for areal- og transportutviklingen i den norske hovedstadsregionen. Ski er markert som et 
prioritert vekstområde slik diagrammene under viser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Planområdet omfattes av følgende føringer fra kommuneplanen: 

   
Figur 2 Område med krav til fellesplanlegging HENSYNSSONE 
H810_9 SKORHAUGÅSEN 

§ 27 Bestemmelsesområde for prioriterte utbyggingsområder #1 (Temakart 1) Innenfor 

områder avsatt som prioriterte utbyggingsområder skal det ved videre planlegging og 

regulering legges vekt på en arealutnyttelse som tilpasser seg områdets karakter og identitet. 

Fortetting og transformasjon skal gi et godt bomiljø, med et mangfold av funksjoner med høy 

kvalitet. Utbygging skal være miljøvennlig og bærekraftig. Planleggingen skal styrke sykkel 

og gange som fremkomstmiddel og fremme universell utforming. Grønne korridorer og 

Figur 1 Prioritert utviklingsområde 
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vassdrag skal ikke fragmenteres. Hensynet til gode grøntarealer, uteoppholdsarealer, 

lysforhold og overvannshåndtering skal ivaretas. 

 

HENSYNSSONE H810_9 SKORHAUGÅSEN For fortettingsområdet Skorhaugåsen skal det 

utarbeides en felles reguleringsplan for alle eiendommene i sonen 

 

HENSYNSSONE H820_9 SKORHAUGÅSEN Området Skorhaugåsen skal ha en fortetting 

som skiller seg fra sentrumsbebyggelsen og gatestrukturen i Ski sentrum. Ny utvikling skal 

bevare Skorhaugåsen som landskapselement og det sammenhengende naturområdet. Større 

trær på eiendommen skal bevares. «Sanderhytta» på gnr./bnr. 132/6 skal vurderes i et 

kulturmiljøperspektiv og integreres som del av området. 

 
Annet: 
Hensynsone støy – T-1442 (2021)   
Hensynsone faresone (310 - Ras- og skredfare) 
Bevaring kulturmiljø (Lensmannsgården, driftsbygning, stabbur, vedskjul) 
 
 

Kommuneplanens arealdel bør ikke hindre oppstart av planarbeid 
Bestemmelse fra forslag til ny kommuneplan § 2.2 Sone for felles planlegging For områder 

avsatt til gjennomføringssone for felles planlegging skal det utarbeides en reguleringsplan 

for minst hele det angitte området før ny utbygging kan finne sted (jf. pbl. § 11-8 tredje ledd 

bokstav e).  

 

11-8 bokstav e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med 
særlige samarbeids- eller eierformer, samt omforming og fornyelse. 
Utdrag fra Reguleringsplanveileder: Behovet om krav til felles planlegging er begrunnet i et 
ønske om områdevis samordning i tid og innhold av planlegging og utbygging. 
Hensynssonen bør bare brukes dersom slik planlegging antas å la seg gjennomføre innen 
rimelig tid, slik at hensynssonen ikke virker som et langvarig byggeforbud. 
 
For å unngå «langvarig byggeforbud» langs Åsenveien (jfr. henvisning over), må vedtaket fra 
2019 opprettholdes. Detaljregulering for henholdsvis Skorhaugåsen Nord (nord for 
Åsenveien) og Skorhaugåsen Syd (syd for Åsenveien) bør således igangsettes snarlig. 
 
Dersom felles planlegging likevel må anvendes for Skorhaugåsen, må området deles opp slik 
at de ulike feltene ikke gjøres avhengig av hverandre. Det finnes ulike planverktøy for å sikre 
en helhetlig utvikling og dette bør vurderes som en «sikkerhet for felles utvikling» uten at 
det er krav til felles planlegging for hele området.  
 
Vi er svært opptatt av at den enkelte plan ikke blir for omfattende slik at f.eks. at en 
enkeltstående aktør kan hindre flere andre aktører i å videreutvikle eller gjennomføre sitt 
prosjekt. Veslefrikk Eiendom har som nevnt innledningsvis tett dialog med Frigaard Bolig, 
som også er en betydelig eiendomsaktør i Skorhaugåsen Nord. 
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Å øke forbindelser mellom ulike målepunkter vil kunne øke bruken av 
sentrum og styrke Ski som by 

 
Figur 3  Område med krav til felles planlegging og foreslått Skorhaugåsen Nord (svart linje) 

Skorhaugåsen danner en viktig og grønn overgangssone blant annet mellom Ski stasjon og 
Ski stadion. Området er i dag et typisk småhusområde med sine lukkede private 
eiendomsstrukturer, noe som oppleves som «privatiserte» forbindelser. 
 
Ved å sette i gang et planarbeid som jobber med å definere Åsenveien som en viktig kobling 
til sentrum, vil dette kunne bedre de overordnede forbindelsene på et tidlig tidspunkt og 
dermed i større grad kunne bidra til å samle Ski sentrum samt nærhet til idrett og viktige 
rekreasjonsområder. Området grenser mot Ski videregående skole i øst. Skoleveien er i dag i 
en relativ dårlig forfatning. Ettersom bebyggelse i Ski øker vil det være viktig at skoleveier er 
trygge og enkel å bruke. Dette er ikke tilfelle i dag hvor Åsenveien er en blanding av gangvei, 
sykkelvei og kjørevei. Planarbeidet for denne delen av det prioriterte utbyggingsområdet i 
Ski sentrum vil således være svært viktig å igangsette tidlig da det har en sentral kobling 
mellom de viktige sentrale områdene.  
 
Målsettingen for Skorhaugåsen Nord er å utvikle et boligkonsept som skiller seg fra 
sentrumsbebyggelsen og gatestrukturen i Ski sentrum, i tråd med bestemmelsene som i dag 
ligger til grunn. Et konsept tilpasset mennesker som ønsker å bosette seg sentralt, men noe 
mer landlig i Ski – like fullt med gangavstand til kollektivknutepunktet, idrett, natur og 
servicetilbud.  
 

Detaljreguleringen og utviklingen av Skorhaugåsen Nord anses å være i tråd med 
Bestemmelse § 16.6 Arealnøytralitet Prinsippet om arealnøytralitet gjelder hele kommunen. 
Med arealnøytralitet menes å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, 
fremfor å bygge ned landbruksarealer og natur. Med natur menes hovedøkosystemene 
skog, våtmark, vassdrag, naturlig åpne områder i lavlandet og semi-naturlig mark, med 
underliggende naturtyper. Forringet natur, eksempelvis drenert myr, regnes også som natur. 
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Det samme gjelder naturpregede frilufts- og grøntområder, eksempelvis parker, 
hundremeterskoger og urbane grøntkorridorer. 
  
 

Videre fremdrift: 

• Avklare når Nordre Follo kommune og forslagstiller sammen kan starte opp en 

reguleringsprosess 

• Utarbeidelse av stedsanalyse 

 
Med vennlig hilsen  

 
Kyrre Holmeseth-Martin 


