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Beboere Skorhaugåsen  

jf.vedlegg 

 

                 Dato 06.12 2022 

Nordre Follo kommune 

postmottak@nordrefollo.kommune.no  

 

SAK 22/01254 - UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN   

Innledning 

Dette høringssvaret har hovedfokus på Hensynssone H820 _ 9 Skorhaugåsen. I dette området 

er det foreslått under H810_9 at det skal utarbeides en felles reguleringsplan for alle 

eiendommene i sonen. Det er opplyst, i møte med en saksbehandler i rådhuset, at 

reguleringsplanen forutsettes utarbeidet av utbyggere som har eiendomsrett i deler av 

planområdet.  

Skorhaugåsen er et område som i hovedsak består av eneboliger, boliger med to leiligheter og 

rekkehus. Området er i gjeldende og tidligere kommuneplans arealdel utpekt som et 

fortettingsområde. På Kommunal- og distriktsdepartementet sine nettsider fremgår: Fortetting 

innebærer at eksisterende bebygde områder, for eksempel et boligområde, får høyere 

utnytting ved at et betydelig antall nye bygninger oppføres innimellom eksisterende bygninger 

Kommuneplan/arealplanens lesbarhet                                                          

Kommuneplanens arealdel skal gi regler for hvordan arealene innenfor et område forutsettes 

utnyttet, og hva slags bebyggelse som kan tillates. Det erfares at Kommuneplanens føringer 

og retningslinjer leses og tolkes ulikt. Det må være slik at bestemmelsene i arealplanen er så 

klare og entydige at både de som berøres og utbyggere gis en rimelig forutsigbarhet og det 

krever en entydig forståelse av hvilke viktige forutsetninger som legges til grunn for den 

fremtidige utviklingen.  

Til rullering av kommuneplanens arealdel Skorhaugåsen, Ski sentrum har Frigaard Property 

Group AS sendt inn et forslag, der det blant annet foreslås bebyggelse på fem til sju etasjer. 

Flere andre utbyggere ser også ut til å ha forventinger om både større høyder og høyere 

utnyttelse enn det som vi tolker som føringer fra kommunens styringsdokumenter. Uklarheter 

rundt bestemmelsesgrunnlaget medfører ofte en uheldig kommunikasjon og tyngre 

planprosess mellom kommune og utbygger og det bør derfor gis presise bestemmelser for det 

enkelte området. Det er dermed vesentlig at kommunen tydeliggjør overfor utbyggeren hvilke 

rammer reguleringen må holde seg innenfor for å gjennomføres i samsvar med overordnede 

planer.  

 

Innspill:  

Under Arealbestemmelser § 26.2 Omforming H820 er det under H820_5 Berghagen, H820_6 

Østreng Gård, H820_8 Kirkeveien Nord tatt inn konkrete bestemmelsene om høyde på 

bygninger, antall etasjer og mer om hva som bør vektlegges.  

I teksten under H820 _ 9 Skorhaugåsen er det gitt kvalitative krav som bl.a skal ha en 

fortetting som skiller seg fra sentrumsbebyggelsen men ikke enkle kvantifiserbare krav 

om høyder, antall etasjer mm, slik dette formuleres i områder nevnt ovenfor.  
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Det savnes en konkretisering i den juridisk bindende teksten under § 26 Skorhaugåsen.  

Vi ber om at teksten suppleres med underpunkter som er klargjørende hva angår 

bygningshøyde og hva som skal vektlegges i dette området. Ved klare og entydige 

utforminger av bestemmelsene, kan en unngå misforståelser og unødig konflikt. 

 

Rapport: Kvalitetssikring og vurdering av kulturminneregistreringer              

Multiconsult har bistått Nordre Follo kommune med å kvalitetssikre 

kulturminneverdivurderinger av bygninger gjort av arkitektstudenter i 2017. I den 

sammenheng er vi forundret over at Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sin 

rapport kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum og funn ikke er tatt med i oversikten.  

NIKU sin rapport er utarbeidet i 2014 på oppdrag av Ski kommune. På side 36 kan en lese: 

Sårbarhet: Sanderveien – opprettholde som grense mellom sentrum – villabebyggelse 

Skorhaugåsen som grønn kolle, sentralt, viktig landskapselement – Relativt lav 

bygningsstruktur. Ny, dominerende bebyggelse som ikke tar hensyn til «bakteppet» vil bidra 

til å endre fjernvirkning og silhuett. Opprettholde variert uttrykk i bygningsstil Ulik størrelse 

på tomter/eiendommer, veier som ikke er rett frem/for planlagte – typisk trekk fra 50- 60talls 

utbygging (og tidligere) 

Under pkt 3.5 Ski sentrum står det: Andre bolighus langs Sanderveien med klart 40-/50-talls 

preg, er for eksempel: Skorhaugstubben 14, 20 og 22. Videre står det: I arbeidet med den 

kulturhistoriske stedsanalysen for Ski sentrum, har det ikke vært mulig å foreta spesifikke og 

grundige vurderinger av de enkelte objektene, og verdivurderinger er derfor gjort grovt, på 

område. 

Innspill:                                                                                                                                                                         

NIKU sin rapport omhandler blant annet bebyggelse på østsiden av Sanderveien der flere av 

bygninger/boliger gir et særpreg til området. Skorhaugstubben 14, 20 og 22 har typiske 

funkis-trekk med sine kasseform og pyramideformede tak. Det er viktig at det tas 

utgangspunkt i denne rapporten, når det i forbindelse med reguleringsplanen skal utarbeides 

en kulturhistorisk stedsanalyse for hele området.  

Kommunens arealdel 2023-2034 Planbeskrivelse -Høringsutkast                                

Under føringer for planarbeidet side 2, kan en lese «Videre skal Nordre Follo bidra til å 

oppfylle FNs bærekraftsmål».  Vi mener at ulike forslag utbyggingsaktører har sendt 

kommunen ikke er bærekraftig. Planene viser at opptil 60 boliger/leiligheter må rives for å 

gjennomføre utbyggerens mål for området. Det er uakseptabelt sett i klimaperspektiv og ut fra 

FNs bærekraftsmål å rive så mange fullverdige boenheter for å bygge nye boliger.  

Eldre hus er allerede bygget, gjerne av robuste materialer, klimafotavtrykket er allerede satt, 

og de kan ofte med enkle grep gjøres mer klimavennlige og energieffektive, kan det leses i 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, vedtatt av Fylkestinget 25.11.19. 

Fra planens side 26 gjengis Riksantikvarens bystrategi 2017-2020: «Eksisterende byer og 

tettsteder representerer store verdier, og mellom 70 og 80 % av eksisterende bygningsmasse 

vil fortsatt være i bruk i 2050.  
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Helhetlige livssyklusanalyser viser at rivning og nybygging ofte gir større klima-gassutslipp 

enn bevaring og gjenbruk. I et bærekraftperspektiv er det viktig at eksisterende bygninger tas 

vare på, oppgraderes og brukes.  

Videre gjengis fra Fagrapport 24.1. 2019 «Bærekraftig klimaforbedring av eldre hus. Det er 

også en økende oppmerksomhet rundt og anerkjennelse av betydningen av eksisterende/ 

stående hus i dette bildet. Utslippsreduksjonen og reduksjonen i energibruk som disse 

husene kan bidra med er betydelig.  

I FNs klimapanels hovedrapport fra 2014 omtales følgende: As buildings are very long-

lived and a large proportion of the total building stock existing today will still exist in 2050 

in developed countries, retrofitting the existing stock is key to a lowemission building 

sector. (Allen et al., 2014, s. 690).»  

Innspill:  

Hensynet til et variert og bærekraftig nærmiljø bør være styrende for en fortetting av området. 

Utbyggernes planer for en omfattende rivning av eksisterende boliger er bekymringsfull. 

Skorhaugåsen har boligkvaliteter som er mangelvare i Ski sentrum. Området bør fortettes og 

videreutvikles på en måte som sikrer at stedets bomiljø og stedsidentitet videreføres i samsvar 

med demografisk variasjon. 

 

Avslutning:  

Det er avgjørende at arealplanen har tydelige føringer for Skorhaugåsen. Utviklingen av 

området bør ikke overlates til de som er opptatt av ønsket om maksimering av profitt. De 

viktigste premissene legges i bestemmelsene i arealplan som gir grunnlag for 

reguleringsplanen, og den gir betingelser for hvordan nærmiljøet skal utvikles og anvendes.  

 

Mulighet for tidlig medvirkning av berørte part ligger i denne høringsuttalelse, ettersom vi 

ikke er deltakere i selve planprosessen, annet enn i en høring, av reguleringsplanen som 

senere vedtas av kommunen.  

 

Det er uttalt ønske fra kommunen at den vil sørge for bevaring av grønne områder og gode 

bomiljøer. På den bakgrunn underbygges viktigheten av at kommunen tydeliggjør overfor 

utbyggeren hva som er vedtatt i arealplanen, både av kvalitative og viktige kvantifiserbare 

krav.  

 

Til slutt understrekes at arealplanlegging også omfatter menneskene som bor i kommunen nå, 

og vil bo her i fremtiden.  

 

På vegne av beboere Skorhaugåsen jf vedlegg 1. 

 

Truus Greuter Bøe 
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Vedlegg: 1. 

Oversikt over grunneiere/beboere som elektronisk har meldt å stille seg bak dette brevet:  

Anne Beth Jensen 

Øivind Martin Løkenhagen 

Mette Huseby 

Røy Huseby 

Brit Huseby Hedstrøm 

Øystein Hedstrøm 

Jan Eirik Bøe 

Anne-Linn Tjäder 

Line Kirkeby Ruud 

Petter Huseby 

Harald Storengen 

Agathe Kristmar Hoel Storengen 

Nina Kristiansen 

Øystein Reisvang 

Eli Waack Solum 

Svein Solum 

Elin Helene Solberg 

Lars Johan Bøe 

Geertruida Anna Greuter Bøe 

 


