
Vedlegg 4 

Høringsuttalelser til områder som skal vurderes på nytt  

Innledende kommentar 

Nedenfor følger en oppsummering av uttalelser til områder som ligger inne i gjeldende 

kommuneplan, og som er omfattet av sak om prioritering av utbyggingsområder, behandlet av 

kommunestyret i juni 2021 (sak 84/21). I saken ble det gjort en prioritering av områder til boligformål 

ut fra kommuneplanens arealstrategier og kommunens langsiktige investeringsplan (LDIP). I tillegg 

vedtok kommunestyret at det skal gjøres en ny vurdering av områder som i dag er helt eller delvis 

ubebygde, med henvisning til mål om arealnøytralitet og en nullvisjon for tap av matjord. 

Vurdering av arealformål for de områdene som ble pekt på i sak 84/21, vil være en del av det videre 

planarbeidet, og kommunedirektøren har ikke i denne fasen gjort en vurdering av områdene. 

Kommunedirektøren vil i videre utredning legge til grunn kunnskap om hvilke naturverdier områdene 

representerer og vurdere en eventuell endring av arealformål ut fra konsekvenser for miljø og 

samfunn. Tradisjonelt vurderes kun avgrensede naturtyper og enkeltobservasjoner av rødlistede 

arter. Utredningen kommunedirektøren vil benytte omfatter flere faktorer og gir et mer korrekt 

faglig kunnskapsgrunnlag i tråd med naturmangfoldlovens krav. Utredningen vil se naturtyper og 

enkeltobservasjoner av arter i sammenheng med det større landskapsøkologiske bildet, og knytte 

disse sammen med bl.a. økologiske funksjonsområder, fragmentering, økosystemer og 

økosystemtjenester. Samlet vil utredningen si noe om områdets naturverdi, basert på funksjon, 

tilstand og kvalitet. Utredningen vil være et «arealregnskap light», i påvente av en komplett og 

gjennomarbeidet nasjonal standard, som er under utvikling.  

De mottatte innspillene som er summert opp nedenfor argumenterer for at områdene det gjelder 

fortsatt bør ha utbyggingsformål. Det er også i flere av innspillene gitt kommentarer til 

utbyggingsrekkefølgen som ble vedtatt i sak 84/21.  

Rekkefølgen for allerede vedtatte utbyggingsområder kan, dersom det viser seg at vesentlige 

forutsetninger er endret, bli vurdert på nytt i forbindelse med revidering av kommunens langsiktige 

driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). Innspill som gjelder prioriteringsrekkefølge vil bli vurdert i 

den forbindelse. 

Innspillene vil for øvrig følge planarbeidet videre og er derfor ikke kommentert ytterligere her. 

 

21/11209-23 Skorhaugåsen, Ski, CIVITAS på vegne av tiltakshavere  

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 siden 2019 arbeidet med grunnlag 

for å søke oppstart av detaljregulering, og bestilling av oppstart ble sendt Nordre Follo kommune 

26.03.2021.  

I gjeldende kommuneplan ligger området i prioritert utbyggingsområde. I arbeidet med 

forberedelsene til oppstart av planarbeidet har tiltakshavere forutsatt oppstart så snart de 

tilfredsstilte kommunens formelle krav.  

Tiltakshaverne protesterer på en utsettelse av planarbeidet, da forutsetningene for en utvikling av Ski 

har vært kjent i lang tid.  En utsettelse til etter 2030 oppfattes å være i strid med tidligere politisk 

vedtak.  



Tiltakshaverne bak regulering av Skorhaugåsen Syd har fått utarbeidet et omfattende underlag for 

oppstart av planarbeidet.  Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom de 4 utviklerne. Utviklerne 

er forberedt på å inngå utbyggingsavtale og bidra til infrastrukturkostnader.  

Tiltakshaverne har etter 2019 investert betydelige beløp for å imøtekomme beboernes 

forventninger, 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.  

Skorhaugåsen har vært gjennom en båndleggingsperiode, og da denne løp ut har eiendomsbesittere i 

området forholdt seg til at området er et prioritert utbyggingsområde. Tiltakshaverne peker på at 

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.  

Kommunens tidsperspektiv for byggestart (ca 2030) er usikkert, og nært knyttet til prognosen for den 

samlede boligproduksjonen i Ski i årene som kommer. Tiltakshaver peker på at det uansett vil ta lang 

tid fra planprosessen starter opp til de første boligprosjektene er klare til å starte opp. En 

reguleringsplanprosess gi mange avklaringer som er viktige for utviklingen av byen og tiltakshaver 

mener det må være gunstig for kommunen å få disse avklaringene tidligst mulig.  

Tiltakshaver håper kommunen vil opprettholde Skorhaugåsen som prioritert utbyggingsområde og 

anmoder om at detaljreguleringsplanprosessen tillates startet opp snarest mulig. 

Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar.  

Prioritering av rekkefølge for utbyggingsområder er ikke tema for denne fasen av 

kommuneplanarbeidet. Kommunedirektøren vil vise til de vurderinger som ble gjort i 

kommunestyresak 84/21, der området er forutsatt utviklet etter 2030. Ved revisjon av kommunens 

langsiktige driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), vil kommunedirektøren vurdere om eventuelle 

nye forutsetninger kan endre på anbefalt utbyggingsrekkefølge. 

 

21/11209-28 Rødstenveien 14-16 Bålerud, Kvernaas arkitekter på vegne av Oslo Røde kors 

Merknaden fremmes av Kvernaas arkitekter på vegne av Oslo Røde Kors som forvalter av tomtene 

232/82 og 232/, området B5 i reguleringsplanen for Bålerud, Rødsten og Bekkenstenområdet, 

vedtatt i 30.06.2015. 

Merknaden har som hensikt å sikre at tomtene på 6,7 dekar som inngår i område B5 i 

reguleringsplanen, videreføres i kommuneplanens arealdel i neste kommuneplanperiode. Videre 

ønskes en vurdering av det felles plankravet som hviler på område B5 sammen med Oslo kommunes 

tomter B2 og B3.  Oslo Røde Kors har vært i kontakt med Oslo kommune for å sondere mulighet for 

samarbeid, men Oslo Kommune har ingen planer eller ønsker om å sette i gang et planarbeid for 

utvikling.  

Innspillet peker på at områdeplanen valgte dette området som et utviklingsområde etter en nøye 

vurdering av ulike vernehensyn både med hensyn på natur og kultur. Det ble uttalt viktigheten av å 

ha en viss vedlikeholdsvekst i området for å kunne opprettholde et grunnlag for barnehage mv. De 

boligområdene planen anviser bør derfor videreføres slik at intensjonene om befolkningsgrunnlag 

opprettholdes.  



Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar. Innspillet vil følge det videre planarbeidet. 

21/11209 – 34 Østrengtunet, Sameiet Østreng v/Halfdan Wiig  

I forbindelse med varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet ønsker grunneierne på Østreng gård 

(gnr./bnr. 120/2) å utdype utviklingspotensialet som ligger i dette arealet og dets nærmeste 

omgivelser. Arealet er allerede avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, og ligger innenfor 

prioritert utbyggingsområde.  

Forslagsstiller ønsker å utvikle hele eller deler av eiendommen «Østreng» til et boligområde. 

Grunneierne har sendt inn et dokument som beskriver utvikling av deler av eiendommen, i tråd med 

gjeldende kommuneplan, som vil være en opprettholdelse av området som prioritert 

utbyggingsområde og boligformål. Grunneierne peker på at Østreng har en svært sentral beliggenhet 

på Langhus med god kollektivdekning og kort avstand til målpunkter for de fleste daglige gjøremål. 

Enboligutbygging på tunet anses derfor å være i tråd med føringene i regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus, og arealstrategiene i kommuneplanen. 

Mulighetsstudien som er sendt inn inkluderer ikke Skolehagen nord (som eies av Nordre Follo 

kommune), men viser en mulig utforming som åpner for felles planlegging med dette området slik 

kravet er i gjeldende kommuneplan.  Forslagsstiller på Østreng går gjerne inni et samarbeid med 

kommunen om en utvikling av hele området. 

Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar. Områdene på Østreng er delvis ubebygde og har sammen med 

kommunens arealer på Skolehagen nord, i prioriteringssaken (sak 84/21) fått en grå farge, som 

innebærer at arealformål skal vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanens arealdel.  

Innspillet vil følge det videre planarbeidet. 

 

21/11209-42 Solon Eiendom uttalelse til felt B7 Fløisbonn  

Innspillet fra Solon Eiendom gjelder et større område på Fløysbonn, Sofiemyr, som i plankartet for 

delplan for Oppegård kommune er omtalt som felt B7. Merknaden knytter seg til saken om 

prioritering av utbyggingsrekkefølge, der B7, der området er forutsatt utviklet etter 2030.  

Solon Eiendom ønsker å støtte opp om, at utviklingen prioriteres langs Follobanen og at sosial 

infrastruktur skal være sikret før transformasjon kan igangsettes. Solon Eiendom mener likevel det 

fremstår som lite hensiktsmessig og koordinert at det ikke er avsatt planleggingsressurser til å 

igangsette arbeidet med områdereguleringen for felt B7 i kommende strategi- og 

handlingsprogramperiode.  

Sofiemyr skole er vedtatt bygd og planarbeidet er i gang. Solon Eiendom er i dialog med Wang Ung 

om etablering av ungdomsskole på Fløysbonn. I første omgang i allerede godkjente 

undervisningslokaler i Fløysbonnveien 2-4 fram til permanente skolelokaler finner sin endelige form 

og plassering innenfor nytt plangrep på felt B7 Fløysbonn. Solon Eiendom mener at det hadde vært 

store og gjensidige fordeler med å komme i gang med planarbeidet for felt B7 parallelt med arbeidet 

med Sofiemyr skole.  Solon Eiendom har tidligere spilt inn ovenfor kommunens planavdeling at de 

kan ta det økonomiske ansvaret for gjennomføring av en områderegulering for felt B7.  



Solon Eiendom ønsker derfor å be om at det tas stilling til og settes av planressurser i kommunen slik 

at planarbeidet med områdeplanen kan igangsettes og ber om et møte der Solon kan legge fram sine 

intensjoner om hvordan et slikt planarbeid kan organiseres. 

Kommunedirektørens kommentar  

Se innledende kommentar. Prioritering av rekkefølge for utbyggingsområder er ikke tema for denne 

fasen av kommuneplanarbeidet. Kommunedirektøren vil vise til de vurderinger som ble gjort i 

kommunestyresak 84/21, der området er forutsatt utviklet etter 2030. Ved revisjon av kommunens 

langsiktige driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), vil kommunedirektøren vurdere om eventuelle 

nye forutsetninger kan endre på anbefalt utbyggingsrekkefølge.  Kommunedirektøren ser per i dag 

ikke behov for et møte for å drøfte områderegulering for felt B7 Fløysbonn.  

 

21/11209-50 CIVITAS på vegne av eiere av Berghagan 4-10 

Merknad til oppstart av planarbeidet for eiendommene Berghagan 4-10, er sendt inn av Atle 

Andresen på vegne av selskapene Berghagan 4 AS, Berghagan 8 Eiendom AS og Ekspert Eiendom AS 

ved Atle Endresen. 

Grunneierne ønsker at Berghagan 4-10 videreføres i den nye kommuneplanen som «fremtidig 

boligbebyggelse» og «fremtidig bebyggelse- og anleggsformål» som skal transformeres til 

boligbebyggelse. 

Grunneierne peker på at området ligger innenfor prioriterte utbyggingsområder i gjeldende arealdel 

og er i tråd med de ti arealstrategiene i kommuneplanen. På bakgrunn av gjeldende kommuneplan 

og nærhet til jernbanestasjonen, mener grunneierne at området må videreføres med boligformål og 

bli prioritert i kommende periode.  

Regulering av nye boliger vil ifølge innspillet kunne medføre at kommunen får en reserve av 

regulerte, varierte boliger. Ny VA-tunnel og etablering av barnehageplasser kan gjennomføres 

parallelt med planarbeidet og utbyggingen.  

Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar. Innspillet vil følge det videre planarbeidet. 

 

21/11209-66 Røis, Skotbu, Follo Prosjekt på vegne av grunneier Else Hjemmen 

Merknaden er sendt av Follo Prosjekt på vegne av Else Hjemmen, eier av Røis gård på Skotbu, gnr 53 

bnr 1.  

I gjeldende kommuneplan er det avsatt to mindre fremtidige boligområder på eiendommen. Skotbu 

er et levende lokalsamfunn med egen barneskole og barnehage. Follo Prosjekt viser til at 

vedlikeholdsvekst ble brukt som argument da to fremtidige boligområdene ble avsatt i 

kommuneplanen. Det var et sterkt ønske om å bevare det lokale tilbudet med barneskole og 

barnehage, og det ble innsett at en mindre vekst/boligutvikling var nødvendig for å opprettholde 

grunnlaget for dette.  

Follo prosjekt kommenterer at områdene på Skotbu i prioriteringssaken (komunestyresak 21/84) er 

plassert i kategori lysegrønt som betyr at de vurderes realisert etter 2030. 

På Skotbu er det en sterk bekymring for at en slik strategi vil føre til at grunnlaget for å opprettholde 

skolen og barnehagen etter hvert vil bli mindre og at skolen og barnehagen kan bli lagt ned.  



Merknaden oppfordrer til å legge til rette for en «vedlikeholdsvekst» i Skotbu ved å legge 

utbyggingsområdene i mørkegrønn fargekode, som prioriteres for planlegging og utvikling i 

kommende kommuneplanperiode. 

Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar. Områdene på Røis er ubebygde og har i prioriteringssaken fått en grå 

farge, som innebærer at arealformål skal vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanens 

arealdel. Innspillet vil følge det videre planarbeidet. 

Spørsmålet om vedlikeholdvekst er også tatt opp av Skotbu Vel (dokument 21/11209-63) og Skotbu 

FAU (dokument 21/11209-97), gjengitt i vedlegg 3. 

 

21/11209-67 Ski Øst, Høegh eiendom på vegne av Ski Øst AS og AF Eiendom 

Innspillet er sendt inn av Høegh eiendom og utarbeidet i samråd med Asplan Viak, på vegne av Ski 

Øst AS og AF Eiendom. 

Merknadshaver ber om at Kommunedelplan Ski Øst, syd for Kjeppestadveien, videreføres i sin helhet 

ved rullering av kommuneplan for Nordre Follo. Innspillet vurderer at kommunedelplanen er i tråd 

med vedtatt regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og svarer godt på 

arealstrategiene fra samfunnsdelen i kommuneplan 2019 – 2030. 

Innspillet viser til at oppstart områderegulering i bydel Ski Øst – syd for Kjeppestadveien ble 

enstemmig vedtatt juni 2019. - Oppstart planinitiativ høsten 2020 ble bekreftet skriftlig av 

kommunen i mai 2021, for deretter å bli trukket i september.  

Et bredt politisk flertall jobbet aktivt med kommunedelplan bydel Ski Øst i 5 år, frem til endelig 

stadfestelse i Departementet november 2016, fordi man ønsket å:  

• Sikre mulighet for betydelig innslag av variert bebyggelse i Ski by – «bolig for alle» 

• Sette en langsiktig grønn grense mot kulturlandskapet  

• Transformere industriområder inntil byen til gode boområder o Sikre planreserve for 

kommende befolkningsvekst som følge av Follobanen  

• Avsette område for etablering av ny barneskole i Ski by – tar 5-7 år før en evt. 

rammetillatelse kan foreligge 

Innspillet peker på at grunnlaget for å lage en god områdereguleringsplan vil kunne svekkes vesentlig 

dersom kommunen velger å ta ut enkeltområder fra kommunedelplanområdet ute at konsekvensene 

for planområdet for øvrig vurderes tilstrekkelig.  

Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar. Innspillet vil følge det videre planarbeidet. 

 

21/11209-79 Ski Øst Drømtorp, Arkitektkontoret Shark på vegne av Arne Drømtorp 

Arkitektkontoret Shark AS har fått i oppdrag av Arne Drømtorp, eier av Drømtorp gård gnr 141 bnr 1, 

B2, å gi innspill til planprogrammet for rulleringen av kommuneplanens arealdel. Arealet ligger 

innenfor kommunedelplan for Ski Øst som ble stadfestet 07.11.2016. 

Innspillet beskriver rammene for utvikling av område B2 i kommunedelplanen og kommenterer 

vedtak i kommunestyret 16. juni 2021 om prioritering av utbyggingsområder. 



Drømtorp ser ingen motsetninger mellom ressurshensynene som ligger til grunn for 

prioriteringsvedtaket av 16. juni 2021 og hensynene som begrunner at B2 i kommunedelplan for Ski 

Øst er lagt ut til boligformål med høy utnyttelse. 

Innspillet peker videre på at en rekke aktører siden 2015 har lagt til grunn at B2 skal bli til 

boligarealer, i tråd med nasjonale og regionale føringer.  

Grunneier ser det slik at arealformålet for delområde B2 bør forbli boligformål, også i rulleringen av 

kommuneplanens arealdel.  

Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar. Innspillet vil følge det videre planarbeidet. 

 

21/11209-80 Nordre Follo kommune som grunneier  

Nordre Follo kommune er en stor grunneier i kommunen og har sendt inn innspill som både 

omhandler områder som skal vurderes på nytt og områder der kommunen som grunneier foreslår 

endret arealbruk.  

Kommunens grunneierteam peker på at 80% av kommunens eiendommer er skog og om lag 93% av 

kommuneskogene ligger innenfor markagrensen. Grunneierteamet peker på at det derfor er en 

relativt liten andel av kommunens eiendommer som egner seg for utbygging.  Kommunens 

eiendomsstrategi gir mål og føringer for utvikling av kommunens eiendommer, samtidig som 

kommuneplanen gir viktige rammer for utvikling av eiendommene.   

I grunneierteamets innspill er det listet opp en del eiendommer med formål som grunneierteamet 

ønsker opprettholdt med gjeldende formål også i ny kommuneplan. Videre har grunneierteamet gitt 

innspill til områder til utbyggingsformål, som er helt eller delvis ubebygde og som inngår i de 

områdene som skal vurderes på nytt i denne rulleringen. Dette gjelder eiendommene Mellomåsveien 

x Trolldalen, “Banantomta” på Berghagan, Østreng/Skolehagen nord, Ødegård skog og kommunens 

eiendommer på Siggerud nord. For alle disse områdene, med unntak av Siggerud nord der 

grunneierteamet anbefaler å ta ut områder, argumenterer grunneierteamet for å videreføre 

nåværende utbyggingsformål. Grunneierteamet peker også på at disse områdene kan være egnet for 

lokalisering av omsorgsboliger, forsterkede boenheter eller andre kommunale tjenestebehov. 

Kommunedirektørens kommentar 

Se innledende kommentar. Innspillet knyttet til områder som skal vurderes på nytt vil følge det 

videre planarbeidet.  

Arealinnspill som foreslår endret arealbruk er omtalt sammen med øvrige innspill i vedlegg 5.  

 

 

 


