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Vår ref:       Deres ref:  Dato: 
Pr. 237        SAK 22/01254  10.12.2022 
 
Til 
 
Nordre Follo kommune 
 
 
E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no 
 
 
INNSPILL TIL SAK 22/01254 ved rullering av kommuneplanens arealdel angående arealformål 
på GNR. 107 / BNR 1, ved siden av Berghagan 7 (GNR. 107 / BNR. 103) 
 
På vegne av Berghagan Næringseiendom AS sender InCube AS Architecture innspill i 
forbindelse med rullering av kommuneplanen. Arealer på GNR. 107 / BNR 1 grenser til 
næringsområde på Berghagan og Håndverksveien, og er avsatt til gult - boliger. En liten flik av 
eiendommen ligger som en «kile» inn i næringsområdet. Da det viser seg ikke å være 
hensiktsmessig å bygge boliger i dette området, i overskuelig framtid, foreslår vi at denne fliken 
avsettes til næringsområde. Aktuelt område er markert i kartutsnitt, og I vedlagte situasjonskart. 
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Topografi:  
Eiendom 107/1 skråner forholdsvis bratt mellom næringsområdets platå og Tussetjernet. Det vil 
være naturlig å endre formål på skråningen til grønt, da det sammen med tjernet vil utgjøre et 
verdifullt naturområde som buffer mellom boligområdene i vest og næringsområdet. «Fliken» 
som det her er snakk om, ligger på platået med næringsområdet. Det er lite gjenværende 
naturlig vegetasjon på «fliken». Det er en liten forhøyning i landskapet, hvor det ikke er trær. 
Denne delen av tomta bidrar ikke visuelt til opplevelse av fjernvirkning av naturområdet, og er 
lite naturlig som ferdsel til turgåing uten tilgang fra offentlig veinett. 
 
Foreslått grense følger omtrentlig kote 130 i eksisterende terreng. Det legger til rette for en 
effektiv utnyttelse av tomteområdet (eksisterende og ny næringseiendom), med et grønt belte i 
10 meters bredde langs grensen hvor eksisterende vegetasjon beholdes. I dette beltet vil 
terrenget stige naturlig opp til om lag kote 132 som er nivået for størsteparten av kjørearealet 
for eksisterende bygg. 
 
Boligutvikling: 
Formen på tomten er klemt mellom næringsarealer i en trekantform uten adgang fra offentlig 
vei. Arealet er avsatt til bolig i dag uten at det er grunnlag for utbygging, da man ønsker å 
prioritere fortetting rundt eksisterende infrastruktur i kommunen, hvor man allerede har avsatt 
arealer med boligreserver mange år fram i tid (anslått over 25 år). 
 
Næringsutvikling: 
Det er mangel på tomter, arealknapphet på industriområder i hele Stor-Oslo og spesielt på 
Langhus. Det finnes ingen ledige tomter igjen. Slike eksisterende velfungerende 
næringsområder er viktig for næringslivet regionen, og bør kunne videreføres med uendret 
formål. Det vil være en fordel å optimalisere utnyttingen av eksisterende næringseiendommer 
så godt som mulig. Den tilgrensende eiendommen Berghagan 7 har en diagonal avgrensning 
mot dette arealet som gjør det vanskelig å tilrettelegge for effektiv næring. Et salg av «fliken» til 
Berghagan 7 og sammenslåing, vil muliggjøre en mer rasjonell utnytting av arealressursene. 
Eieren av næringseiendommen vurderer det slik at i overskuelig framtid er det godt grunnlag 
for at Berghagan bør fortsette å være benyttet til næring. 
 
Fordeler for kommunen 
- Salg av eiendommen kan gi: Realiserte verdier som gir inntekt til kommunen 
- Tilrettelegger for næringsvirksomhet som gir skattbar inntekt med arbeidsplasser og potensiell 
tilflytning 
- Bedre arealutnyttelse av eksisterende eiendom gjør at salg av et lite areal gir en dobbel effekt 
for næring: Både en bedre utnyttelse av dagens næringsareal som nå har ukurant skrå form på 
tomta, og en ny utvidelse av næringsarealet som gir mer aktivitet. 
- Man vil bruke eksisterende infrastruktur som veier og allerede utviklet næringstomt for 
adkomst og infrastruktur til arealet. 
- Utvider grunnlaget for å benytte eksiterende intern infrastruktur som fornyes i forbindelse med 
pågående byggesak og bygninger på eiendommen. Det er i dag et fall i ansatte per kvm 
industriareal, ved å tilrettelegge for lager- og logistikkvirksomhet kan 4000 kvm kontorareal som 
står tomt og det ikke finnes et marked for kunne bli utnyttet bedre. Dette vil tilrettelegge for 
moderne bruk av eksisterende industriarealer. Miljøfotavtrykket til et bygg er stort ved 
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oppføring, og lite i bruk. Derfor er gjenbruk av eksiterende bygningsmasse langt mer 
miljøvennlig enn oppføring av nytt på annen lokasjon. 
- Legger til rette for å imøtekomme arealbehov for en variasjon av virksomheter i kommunen, 
både offentlig og privat. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Vi foreslår at eksisterende reguleringsbestemmelser i tilknytning til Søndre Ervervspark, 
Langhus, gjøres gjeldende for arealet. Topografien medfører at dersom man bruker tilsvarende 
høyder og utnytting, vil nybygg ikke merke seg ut i landskapsbildet. 
 
 
 
 

Mvh 
 
 
 
Bjørner Bolle 
Sivilarkitekt, ansvarlig partner 
epost: bb@incube.no 
Tel: +47 926 87 153 
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