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1. OPPDRAGET 

1.1. Oppdragsgiver 
Ski kommune v/ Eirik Wannebo. 

 

1.2. Oppdrag / mandat 
Oppdragsgiver har bedt Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS utføre verdivurdering av gnr 132 
bnr 20 i Ski kommune, Ski sykehus, på følgende grunnlag: 

“Verdivurderingen skal legge gjeldende reguleringsplan til grunn, dvs. at eiendommen ikke skal 
vurderes som en utviklingseiendom med et annet formål enn dagens.” 

 

1.3. Vurderingstidspunkt / takstdato 
26.08.2016. 

 

1.4. Forutsetninger og reservasjoner 
- Størrelsen på Takstobjektets bebyggelse lagt til grunn i nærværende vurdering er oppgitt i mottatt 
informasjon av Oppdragsgiver og er ikke kontrollert av Takstforetaket. Ved behov, anbefales 
kontrollmåling. 

- Eiendommen forutsettes å være tilnærmet fri for forurensning. Eventuell nødvendig miljøsanering 
forutsettes å bli forskriftsessig ryddet opp i og bekostet av forurenser. 

- Tidligere plan om utvidelse av sykehusets nordre del, ved etablering av et tilbygg (for bl.a. nytt 
lokalmedisinsk senter), som ville ha strukket seg over på Ski kommunes eiendom bnr 163, skal være 
lagt på is på ubestemt tid. Årsaken skal i flg AHUS v/Stein Evensen være at kommunen anså det mer 
fornuftig å få dette løst ved en ombygging av eksisterende bebyggelse. Prosjektet er nå ferdigstilt, og vi 
forutsetter at behovet her er løst i denne omgang. Dette medfører at vi ikke tilllegger noe 
merverdipotensiale for denne delen av det regulerte området. 
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2. GRUNNLAGSDATA 

2.1. Befaringsdato/ til stede 
Besiktigelsen fant sted onsdag 10. august 2016 med følgende personer til stede: 

AHUS v/seksjonsleder for utestedene i Drifts og vedlikeholdsavdelingen, Stein Evensen (911 32 497 
<stein.evensen@ahus.no>) og en lokalt ansatt driftsassistent samt Agdestein Takst & 
Eiendomsrådgivning AS v/ Syver Døving Agdestein og Pål Agdestein 

 

2.2. Mottatte opplysninger 
AHUS v/Stein Evensen og Elvira Maric og Oppdragsgiver har gitt oss følgende opplysninger i 
forbindelse med oppdraget: 

- Branntegninger pr etasje utarbeidet av Biong Arkitekter AS 

- Tilstandsrapport for AHUS, Ski Sykehus, utarbeidet av Norconsult AS 2010-12-10 

- Tilstandsanalyse Ski sykehus etter NS 3424, utarbeidet av Norconsult AS 2010-11-10 

- Kostnadsoverslag for Ski sykehus 2010-2015, utarbeidet av Norconsult AS 2010-12-10 

- Reguleringsbestemmelser og -plankart for området, hentet fra 
http://tema.webatlas.no/Ski/planinnsyn?planid=201313 

- Link til kartløsning på nett: 
http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart?funksjon=VisPunkt&x=59,7253965813359&
y=10,843540586161&srid=4326&zoom=15&karttype=Reguleringsplaner 

- Leiekontrakter med bilag for Ski kommune - kommunalt legekontor og Follo Lokalmedisinske 
Senter IKS 

 

2.3. Egne innhentede opplysninger 
- Grunnbok- og matrikkelutskrift fra Proconet Kart & Eiendom 

- Kartutskrifter fra Follokart (http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart), Norkart 
webklient (kommunekart.com), Proconet Kart & Eiendom og Google Maps 

- Markedsinformasjon fra egne kilder 
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3. GENERELL INFORMASJON OM TAKSTOBJEKTET 

3.1. Registerbetegnelse 
Adresse Takstobjektet: Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski. 

Knr – gnr / bnr: 0213 – 132 / 20. 
 

3.2. Hjemmelshaver 
Akershus Universitetssykehus HF (983 971 636). 
 

3.3. Tomteareal 
15 227 kvm (i flg matrikkelutskrift). 
 

3.4. Bebyggelsens gulvareal 
9 185 kvm BTA.  

 

Kilde: ”Tilstandsrapport for AHUS – Ski sykehus”, utarbeidet av Norconsult 10.12.2010, mottatt fra 
Oppdragsgiver. 

 

Bygg Etasje

Etasje	
areal	
(BTA)

Bygning	
areal	
(BTA)

Ski	sykehus,	Bygg	1 2.	etg. 1636
3.	etg. 1680 3316

Ski	sykehus,	Bygg	2 1.	etg. 333
2.	etg. 344
3.	etg. 377 1054

Ski	sykehus,	Bygg	3 Kjeller 1372
1.	etg. 1735
2.	etg. 1213 4320

Ski	sykehus,	Bygg	4 1.	etg. 247
2.	etg. 248 495

Sum 9185 9185
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3.5. Beliggenhet og tomtebeskrivelse 
Eiendommen ligger omtrent 1,5 km fra Ski sentrum langs riksvei 152, i retning Langhus. 

 

 

3.6. Bebyggelsens byggeår 
I Norconsults “Tilstandsrapport for AHUS Ski Sykehus”, datert 10.12.2010, står bygningene listet 
med følgende byggeår: 

Bygg 1: 1977-78 

Bygg 2: 1952 

Bygg 3: 1977 

Bygg 4: 1998. 
 

3.7. Bygningsbeskrivelse 
I følge dokumentasjon fra Oppdragsgiver er sykehuset inndelt i 4 bygg, som krysser hverandre i en 
firkantformasjon. Følgende tekniske beskrivelse er gitt i Norconsults “Tilstandsrapport for AHUS Ski 
Sykehus”, datert 10.12.2010: 

Bygning 1: Oppført i betong, med skallmur av tegl. Etasjeskiller er i betong. Bygningen har flatt tak, 
tekket med belegg. 

Bygning 2: Oppført i betong/mur. Etasjeskiller er i betong. Bygningen har saltak, tekket med takpapp. 

Bygning 3: Oppført i betong, med skallmur av tegl. Etasjeskiller er i betong. Bygningen har flatt tak, 
tekket med belegg. 
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Bygning 4: Oppført i betong, med skallmur av tegl. Etasjeskiller er i betong. Bygningen har flatt tak, 
tekket med belegg. 

Våre ytterligere kommentarer: 

Bebyggelsen fremstod som relativt godt vedlikeholdt og oppgradert - godt driftet av eier, med egne 
lokaler på sykehuset. AHUS v/Stein Evensen opplyste under befaringen at teamet jobbet kontinuerlig 
med vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger og forebyggende vedlikehold og at de fleste pålegg i den 
tidligere nevnte tilstandsrapport nå skulle være utbedret. 

På liggepostene oppover i etasjene i bakre del er standarden blandet, ved at ca halvparten nylig er 
oppgradert, mens øvrig del pt ikke synes å være klagjort for bruk (som de eneste rom med slik status, 
så vidt vi oppfattet). 

Det er også registrert - og opplyst om - at det en del steder på sykehuset er på tide med oppussing/ 
oppgradering, dels utbedring. Omfanget av uoppfyllte myndighetspålagte pålegg om snarlig 
utbedring skal likevel være lavt, i flg representanten fra AHUS under befaringen; Stein Evensen. 
 

3.8. Spesielle forhold, evt vernestatus 
Pumpestasjonen for vanntilførselen til sykehuset er plassert i et pumpehus ca 40 m sydvest for 
sykehusbebyggelsen. Det rommer 3 parallelle pumper og betjener i flg AHUS v/Stein Evensen foruten 
sykehuset flere titalls boliger (ca 13 eneboliger og et stort antall rekkehusleiligheter) og en barnehage i 
nærheten. Ved vedlikehold av pumpene vil disse beboere/brukere kunne få svekket eller manglende 
vanntilførsel i deler av tiden vedlikeholdet pågår, i flg Evensen. Dette anser han som en stor svakhet 
ved dagens løsning. 

Den ene av pumpene var dessuten lekk under befaringen. Pumpene skal i flg Evensen gås over og 
repareres fredag 26.08.2016. 

Videre opplyste han at det var asbest i bygningsdeler, særlig i rom med røntgenutstyr. Normalt vil 
dette være akseptabelt så lenge det ikke gjøres inngrep i de bygningskonstruksjoner som måtte være 
asbestholdige. Det vil påkreves omfattende beskyttelsestiltak ved en eventuell fjerning av asbesten, 
som er dyrt og gjøres av spesialister. I følge Evensen, slik vi forstod ham, foreligger det pt ingen pålegg 
om fjerning av asbest noe sted i sykehuset. For god ordens skyld vil vi anbefale at dette undersøkes 
nærmere og dokumenteres skriftlig ved et evt salg av sykehuset, og at en evt kjøper gjør nærmere 
undersøkelser vedr kartlegging og konsekvens/ håndtering av dette! 

 

3.9. Tinglyste servitutter, heftelser og lignende 
Ikke undersøkt eller hensyntatt. 
 

3.10. Planstatus for Takstobjektet 
Eiendommen er regulert i reguleringsplan 201313, “Detaljregulering for «Vardåsveien 3 og 36 (Ski 
Sykehus), del av Vardåsen og Langhusveien»”, vedtatt av Ski kommunestyre 8.10.2014. 

Eiendommen er også omfattet av kommuneplanen for Ski kommune, vedtatt 22.06.2011. 
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3.10.1. Regulering 
I reguleringsplanen er eiendommen avsatt til hele felt “o_I2” (Institusjon), del av felt “o_I1” 
(Institusjon), hele felt “o_P1” (Parkering), samt deler av “Annen veggrunn - grøntareal” og “o_KV1” 
(Kjøreveg). 

I kommuneplanen er eiendommen i hovedsak avmerket som “Nåværende tjenesteyting” og 
“Nåværende parkeringsplasser”. 
 

3.10.2. Tillatt utnyttelse 
Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: 

“3 Institusjon (o_I1) 

3.1.1 Arealformål 

Område o_I1 skal brukes til lokalmedisinsk senter og legevakt med tilhørende oppholds- og 
atkomstareal samt parkering pa ̊ terreng og i parkeringskjeller. 

[...] 

3.1.4 Grad av utnytting 

Maks bruksareal = 3900 m2 BRA. I tillegg kommer maks 1500 m2 BRA for parkering, hvorav minst 
500 m2 skal etableres i parkeringsanlegg under bakken / integreres i bebyggelsen. Areal helt eller 
delvis under terreng skal regnes med i grad av utnytting. 

[...] 

3.2 Institusjon (o_I2) 

Omra ̊det o_I2 skal brukes til sykehus. Omra ̊det innga ̊r i eksisterende sykehusareal, regulert ved 
plannr. 69. Bestemmelser til dette formål skal være uendret.” 

 
 

3.10.3. Evt gjenstående utbyggingspotensiale på tomten 
I et evt samarbeid med eier av nabotomten i nord (pt Ski kommune) kan man på sikt tenkes å få 
mulighet til et videre tilbygg nordover. Vi har her vurdert dette som noe teoretisk, på bakgrunn av de 
prosesser som dette alternativet har gjennomgått de senere år, som ledet til at de ønskede 
tilleggsfunksjoner ble implementert i nåværende bebyggelse. 

Etter en helhetsvurdering har vi vurdert det som mest riktig pt ikke å tillegge sykehuseiendommen 
noen merverdi for en slik evt fremtidsmulighet. Man måtte i så tilfelle først ha trukket for 
tomteverdien, samt at det måtte foreligge et behov og politisk vilje til å sette i gang noe slikt.  
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4. VERDIVURDERING AV BEBYGD EIENDOM 
Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS ansetter en bebygd eiendoms markedsverdi 
skjønnsmessig, med støtte i et sett modeller med ulike innfallsvinkler. Modellenes resultater vektes, 
avhengig av modellenes vurderte relevans for den spesifikke verdivurdering. Det kalkulerte, vektede 
snittet av modellresultatene, korrigert for eventuelle ”spesielle forhold”, samt tillagt verdi for evt 
gjenstående utbyggingspotensiale, vil normalt gi en god pekepinn på eiendommens markedsverdi. 

De eventuelle ”spesielle forhold” det korrigeres for kan eksempelvis være potensiale for merverdi ved 
oppgradering av bebyggelsen, merverdi ved evt mulighet for seksjonering, mindreverdi dersom noen 
interessenter har krav på forkjøpsrett etc. 

 

4.1. Ulike innfallsvinkler for verdsettelsen 
Følgende innfallsvinkler er beskrevet og benyttet: 

A) Nettokapitaliseringsmetoden 
B) Teknisk verdi-metoden 
C) Bygningsarealmetoden 

 

4.1.1. Modell A: Nettokapitaliseringsmetoden 
I denne modellen baseres eiendommens verdi på eiers krav til årlig avkastning, målt i forhold til 
totalkapitalen. Dette vurderes uavhengig av finansieringen, dvs at belåningsgraden hos kjøper ikke 
hensyntas.  

I vår modell starter vi med å ansette brutto markedsleie og normale årlige eierkostnader. Differansen 
utgjør netto markedsleie. 

Dernest ansettes forrentningsprosenten av netto markedsleie. Dette betegnes ofte som 
avkastningskravet på totalkapitalen. Et beslektet begrep er yielden, men den refererer seg til faktisk 
kontraktsleie, ikke til netto markedsleie. 

Eiendommens årlige normale avkastning fremkommer ved å dividere netto markedsleie på 
forrentningsprosenten. I vår modell gjør vi dernest korreksjoner for følgende 3 forhold: 

1. De såkalte initialkostnader (akkumulert vedlikeholdsetterslep/ fornyelsesbehov o.l. for 
opprettholdelse av den bygningsmessige kvalitet og standard som den ansatte årlige brutto 
markedsleie forutsetter) 

2. Nåverdi av differansen mellom årlig brutto markedsleie og faktisk kontraktsleie. 
3. Nåverdi av faktisk/ normal arealledighet. 

Etter disse korreksjoner får vi konkludert verdi ut fra Nettokapitaliseringsmetoden. 
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Modellens vurderte vekt i kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene (pkt 4.2): 35 % 
 

A) Nettokapitaliseringsmetoden kr pr kvm BTA kr totalt 
Årlig brutto markedsleie av lokaler: 
 2 000 18 370 000 

Evt ekstra markedsleie av p-plasser,   stk à kr : 0  
Normale årlige eierkostnader: -1 000 -9 185 000 
Evt festeavgift : -0 - 
Netto leie: 1 000 9 200 000 
Avkastningskrav på netto leie: 6,0%  
Foreløpig kapitalisert verdi: 16 667 153 000 000 
Evt antatt rs fradrag for initialkostnader:  -3 500  -32 100 000 
Korreksjon for nåverdi av leiekontraktene:  0 
Vurdert fradrag for eksisterende / påregnelig arealledighet 
ikke hensyntatt i avkastningskravet:  0 

   
Kalkulert, avrundet eiendomsverdi, basert på modell A:  121 000 000 

 

Deler av eiendommen er utleid. Leieprisen ligger på 1550 kr pr kvm pr år, med sum leie, eks parkering, 
på kr 2 590 825 eks mva for hovedareal, sambruk og fellesareal: 1671,5 kvm BTA (hvorav 
sambruksarealer er tatt med med 50%). De to eksterne leietakerne; Ski kommune og Follo 
lokalmedisinske senter IKS har begge leiekontrakter som utløper 31.12.2020. Korreksjon for denne 
underleie i forhold til ansatt gjennomsnittlig markedsleie for sykehuset er medtatt i korreksjonene under 
pkt 4.2. 

Det er et stort spenn mellom kostnadsdekkende leie for nye sykehus i forhold til for eldre 
sykehusbebyggelse. Viktige parametre er etterspørsel, beliggenhet, funksjonalitet, type behandling som 
tilbys, teknisk/ vedlikeholdsmessig standard på bebyggelsen, herunder grad av utdismessighet. 

Vi vurderer dette sykehuset som forholdsvis godt vedlikeholdt og med fasiliteter og standard som er 
relativt gode, til tross for en viss alder. Den nybygde fløyen i nordre del holder høy standard. Eldre del 
fremstår som noe mer blandet, men likevel i hovedsak som funksjonell for sine respektive formål. 

Markedsleien for hele sykehuset ansettes i denne modell primært som en tenkt internleie. Det kan være 
ulike grunner til at utleide deler av sykehuset har den leien den har. Snitt internleie bygger i mindre 
grad på utleieverdien, men i større grad på teknisk standard og funksjonalitet. 

Siden det er dyrt å bygge sykehus, vil således internleien reflektere “bruksverdien, og vanligvis ligge litt 
over hva man kan få ved ekstern utleie. 

Dette har en klar parallell til bolighus (særlig eneboliger), hvor teknisk verdi og bruksverdi for eier 
vanligvis ligger til dels vesentlig over forrentningsverdien ved utleie. 

Det pt spesielt lave rentenivået, har bidratt til noe lavere avkstningskrav (”yield”) ved utleie, de senere 
år har bidrat til en viss reduksjon i denne avstanden. 

Den markedsleie vi ved denne innfallsvinkel her har ansatt reflekterer vår oppfatning av riktig 
gjennomsnittlig internleie for sykehusets nåværende eier ved dagens bruk. 
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4.1.2. Modell B: Teknisk verdi-metoden 
Teknisk verdi angir gjenanskaffelsesverdien og vil ha størst betydning der kjøper vurderer nybygg 
mot kjøp av eksisterende bebyggelse. Den gir også en viktig indikasjon på bygningens tekniske 
standard. Som del av dette vises takstforetakets vurdering av tomtens verdi (som bebygd med 
eksisterende bebyggelse). 

Modellens vurderte vekt i kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene (pkt 4.2): 30 % 
 

B) Teknisk verdi-metoden kr pr kvm BTA kr totalt 
Normale byggekostnader som nytt: 
 23 000  

Fradrag for slit, elde, utidsmessighet: 
 8 000  

Byggeteknisk verdi, eks. tomt: 15 000 137 800 000 
Eventuelt eksplisitt tomteareal: 
 15 227 kvm  

Tomteverdi, alternativ 1: ansatt pr kvm tomteareal: 
   

Tomteverdi, alternativ 2: ansatt pr kvm påregnelig 
gulvareal (BTA): 2 300 21 100 000 

Fradrag for nåverdi av dagens festeavgift:  0 
   
Kalkulert, avrundet eiendomsverdi, basert på modell B:  159 000 000 

 

Normalt ligger “teknisk verdi” noe høyere enn markedsverdien. Nypris er vanligvis relativt høy i forhold 
til markedsprisen for eldre sykehus. Hvor mye vil bl.a. avhenge av graden av utidsmessighet. Det går 
bl.a. på romstørrelser, planløsninger, funksjonalitet og liknende. 

Som nevnt i forrige punkt, anser vi graden av utidsmessighet her som middels til forholdsvis beskjeden. 
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4.1.3. Modell C: Bygningsarealmetoden  
I denne modellen ansettes eiendommens verdi som produktet av eiendommens bygningsareal og et 
ansatt erfaringstall for verdi pr kvm bygningsareal av tilsvarende eiendom (inkl tomt). 

Også i denne metoden korrigeres det for de samme 3 forhold som listet i modell A. I tillegg gjøres det 
en korreksjon for nåverdien av festeavgiften (årlig festeavgiftsbeløp dividert med 
forrentningsprosenten), da dette ikke hensyntas i det ansatte erfaringstallet. 

Modellens vurderte vekt i kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene (pkt 4.2): 35 % 
 

C) Bygningsarealmetoden kr pr kvm BTA kr totalt 
Normalverdi pr kvm BTA : 20 000 184 000 000 
Korreksjoner for initialkostnader (-32 100 000), 
mer/mindreleie (0), ledighet (0), neddiskontert festeavgift 
(0), ref verdier i modell A 

 -32 000 000 

   
Kalkulert, avrundet eiendomsverdi, basert på modell C:  152 000 000 

 

Ansatt snittverdi for hele sykehuset i denne metoden er basert på vårt beste skjønn vedr beliggenhet og 
kvalitet av denne eiendom i forhold til andre, liknende eiendommer, samt dagens eiendomsmarked 
generelt, som pt preges i særlig grad av det lave rentenivå (verdidrivende), men også den økte usikkerhet 
i norsk økonomi som følge av fallet i oljeprisen (generelt verdireduserende, men med unntak for 
boligmarkedet i sentrale områder, der den lave renten foreløpig har overstyrt de negative signaler i 
økonomien).  
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4.2. Kalkulert eiendomsverdi som avrundet, vektet snitt av modellenes resultater, korrigert 
for verdi av eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale og eventuelle spesielle forhold 

Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet snitt av resultatene av modellene i pkt 4.1 er 
kr 143 000 000, oppsummert i tabellen nedenunder: 

Oppsummering av de kalkulerte tomteverdier i 
pkt 4.1 Vekting kr 

A) Nettokapitaliseringsmetoden 35 % 121 000 000 
B) Teknisk verdi-metoden  30 % 159 000 000 
C) Bygningsarealmetoden 35 % 152 000 000 
   
Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet 
snitt av resultatene av innfallsvinklene i pkt 4.1: 100 % 143 000 000 

 

Korreksjon som gjøres for eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale vises i følgende tabell: 

Korreksjon for eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale  
Eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale (kvm gulvareal 
BTA): 
 

0 

Tomtebelastning (kr pr kvm utbyggbart gulvareal BTA):  
  
Sum korreksjon for eventuelt utbyggingspotensiale (kr pr kvm 
BTA): 0 

 
I et evt samarbeid med eier av nabotomten i nord (pt Ski kommune) kan man på sikt tenkes å få 
mulighet til et videre tilbygg nordover. Vi har her vurdert dette som noe teoretisk, på bakgrunn av de 
prosesser som dette alternativet har gjennomgått de senere år, som ledet til at de ønskede 
tilleggsfunksjoner ble implementert i nåværende bebyggelse. Etter en helhetsvurdering har vi vurdert det 
som mest riktig pt ikke å tillegge sykehuseiendommen noen merverdi for en slik evt fremtidsmulighet, da 
det må foreligge et behov og politisk vilje til å sette i gang noe slikt. 

Korreksjoner som gjøres for eventuelle spesielle forhold er listet i følgende tabell: 

Korreksjoner for eventuelle spesielle forhold kr 
Korreksjon for faktisk utidsmessighet, slit, elde og liknende er 
hensyntatt i tallansettelsene ovenfor. 0 

Verdien av omtrent 123 p-plasser på tomten *) ansettes 
skjønnsmessig til r.s. kr 80 000 pr plass * 123 plasser, 
avrundet til kr 10 mill: 

10 000 000 

Rund sum korreksjon for underleie de to eksterne leietakerne 
har kontrakt på i forhold til vår ansatte gjennomsnittlige 
markedsleie pr kvm for hele sykehuset: 

-3 000 000 

  
Sum korreksjoner for eventuelle spesielle forhold: 7 000 000 

 
*) Så vidt vi kan se er det oppmerket ca 136 parkeringsplasser tilhørende sykehuset, hvorav ca 20 står 
halvveis inne på nabotomten i syd (langs Haugerveien, på umatrikulert grunn). For sistnevnte vil det 
være mulig å snu parkeringsretningen 90 grader og derved få plass til p-plasser kun på egen grunn, på 
langs av veien. Dette vil etter våre anslag redusere antallet plasser langs denne veien fra 20 til 7 plasser. 
Totalt antall p-plasser vil da reduseres til ca 123. 
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Kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene, korrigert for verdi av eventuelt 
gjenstående utbyggingspotensiale og eventuelle spesielle forhold blir dermed: 

Kalkulert eiendomsverdi, korrigert for verdi av eventuelt 
utbyggingspotensiale og eventuelle spesielle forhold kr 

Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet snitt av 
resultatene av innfallsvinklene i pkt 4.1: 143 000 000 

Sum korreksjon for eventuelt gjenstående 
utbyggingspotensiale, ref. tabell ovenfor: 0 

Sum korreksjoner for eventuelle spesielle forhold, 
ref. tabell ovenfor: 7 000 000 

  
Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet snitt av 
resultatene av innfallsvinklene i pkt 4.1, korrigert for verdi av 
eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale og eventuelle 
spesielle forhold/ korreksjoner: 

150 000 000 

 
 
Markedsprisen av eiendom defineres generelt som den høyeste pris flere, uavhengige interesserter 
måtte være kjøpere villig til å by for eiendommen. Ved verdsettelsen har vi sett bort fra den merverdi 
som en såkalt “spesielle interessent” måtte være villig til å by for eiendommen (utover den normale 
markedsverdi). 
 
 
  

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 14/146



Oppdragsnr: 1053   

Asker, 26.08.2016 Side 15 av 16 

 
 

5. KONKLUSJON 
Vi har skjønnsmessig konkludert med følgende markedsverdi av eiendommen, , vurdert pr 
26.08.2016: 

kr 150 000 000 
(kroner_hundre_og_femti_millioner) 

Som tilsvarer følgende verdi pr kvm BTA eksisterende gulvareal: 

kr 16 330 

 

Rapporten er basert på egne observasjoner under befaringen, opplysninger fra Oppdragsgiver samt 
egne innhentede opplysninger. Takstforetaket er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil 
og mangler som de ikke kunne forventes å oppdage etter å ha undersøkt Takstobjektet slik god skikk 
tilsier. 

Vi forsikrer at all verdsettelse er uavhengig og nøytralt utført. Vi har ingen binding til noen av 
partene. 

Asker, 26.08.2016 

Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS ved: 

    

 Sofie Døving Agdestein, MNTF Pål Agdestein 
 Sivilingeniør NTNU Sivilingeniør NTH / Bedriftsøkonom BI 
  MNTF / Recognised European Valuer REV  
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Post - <post@agdestein.no>

Verdivurdering av eiendommen gnr. 132 bnr. 20

Eirik Wannebo <Eirik.Wannebo@ski.kommune.no> 1. juli 2016 kl. 16.27
Til: "post@agdestein.no" <post@agdestein.no>
Kopi: Terje Smestad <Terje.Smestad@ski.kommune.no>

Hei.

 

Ski kommune ønsker at du avgir verdivurdering – ikke takst – for eiendommen gnr. 132 bnr. 20 i Ski kommune.
Hjemmelshaver av eiendommen er Akershus Universitetssykehus HF. På eiendommen er Ski sykehus.

 

Du finner kartløsning på nett her: http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart?funksjon=VisPunkt&x=59,
7253965813359&y=10,843540586161&srid=4326&zoom=15&karttype=Reguleringsplaner.

 

Selve plankartet og bestemmelsene (via http://tema.webatlas.no/Ski/planinnsyn?planid=201313):

-          http://195.1.20.83/Planarkiv/0213/Vedtaksdokumenter/201313_plankart.pdf

-          http://195.1.20.83/Planarkiv/0213/Vedtaksdokumenter/201313_bestemmelser.pdf

 

Verdivurderingen skal legge gjeldende reguleringsplan til grunn, dvs. at eiendommen ikke skal vurderes som en
utviklingseiendom med et annet formål en dagens.

 

Vi har fått opplyst følgende fra Akershus Universitetssykehus HF:

På Ski sykehus, teknisk avdeling, skal det meste av relevant tegningsinformasjon foreligge i papirformat. Mye
informasjon skal også være lagret og oppdatert i Plania Arealdatabase, og andre elektroniske
systemløsninger.

Det kan avtales møte for befaringer med seksjonsleder for utestedene i Drifts og vedlikeholdsavdelingen,
Stein Evensen. Stein Evensen vil sette av tid til nødvendige befaringer, og også en gjennomgang av ulik
elektronisk teknisk eiendomsinformasjon som finnes på Ski Sykehus.

Stein Evensen kan kontaktes på mobiltelefon: 911 32497 eller stein.evensen@ahus.no for avtale om møtetid
for gjennomganger.

 

Etter det vi forstår fakturerer du ut fra timeforbruket. Vi ber om å få opplyst din timepris og anslått timeforbruk på
oppdraget, og ut fra dette foretar vi formell bekreftelse av oppdraget.

 

Ski kommune ber om at verdivurderingen avgis senest torsdag 25. august 2016.

 

Spørsmål om oppdraget kan rettes direkte til undertegnede eller vår eiendomssjef Terje Smestad.

 

Gjør oppmerksom på at jeg har ferie i uke 27, 28 og 29.

 

Benytter anledningen til å ønske deg en riktig god sommer!  
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Eirik Wannebo
Eiendomsutvikler
Rådmannens stab
Mobiltlf.: 482 60 760
E-post: eirik.wannebo@ski.kommune.no

Ski kommune / www.ski.no
Besøksadresse: Idrettsveien 10, SKI
Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI

P Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
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1mEkvidistanse:

(A2)

Dato:

BASISKART

Målestokk: 1:1000

TEGNFORKLARING
Arealformål (pbl. 12-5) Linjer

Punktsymboler

Hensynssoner (pbl. § 12-6)

Eierform

Detaljregulering m/bestemmelser for

o_ offentlig formål

PLANKART
Kartblad nummer:

Høydegrunnlag:Koordinatsystem:
Kartprojeksjon:

NN2000EUREF89 Kilde: FKB 2008

Tilleggskartlegg.:

SAKSBEHANDLING  I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. Bebyggelse og anlegg

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Arkivnummer:

Kunngjøring av oppstart av planarbeid
1. gangs behandling i planutvalget (PBU)

2. gangs behandling i planutvalget (PBU)
Offentlig ettersyn

Kommunestyrets vedtak

Dato Saksnummer

Andre vertikalnivå:

Uttrekksdato:

Forslagsstiller:

Revisjoner:

Plankart utarbeidet av:

UTM-sone 32

Dato:Signatur:

B   Frittliggende småhusbebyggelse

H140_1 - H140_2 Frisikt

Reguleringsplangrense
Formålsgrense
Hensynssonegrense

Avkjørsel

Byggegrense
Regulert senterlinje
Frisiktlinje

0213-201313

Kunngjøring av planvedtak

-

Ski kommune Ski kommune, planavdelingen

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

N

0 10m 20m 30m 40m

Ski kommune
Postboks 3010

Tel.

1401 Ski

+47-64 87 87 00
www.ski.kommune.no
Norge

Planen er tegnet inn på dette kartet i samsvar med
kommunestyrets vedtak

Vardåsveien 3 og 36 (Ski sykehus),
del av Vardåsen og Langhusveien.

I  Instutisjon

V  Veg
KV  Kjøreveg
Fortau
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Kollektivholdeplass
P1  Parkering

25.03.2014 13/3361

18.01.2014
08.04.2014 11/14

14.04. - 03.06.2014
09.09.2014 37/14

08.10.2014 89/14

10.09.2014
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Utskrift av eierforhold fra Matrikkelen
Levert av Kart & Eiendom fra Proconet as, 06.07.2016 17:08

Eiendom

0213-132/20

Adresser

Vardåsveien 
3
1400 Ski

[Finn personer]

Eierforhold

Navn Født/Orgnr Eierforhold Andel Kategori Status

Akershus Universitetssykehus Hf

1478 Lørenskog

983971636 Hjemmelshaver 1/1 [Firmadetaljer]
[Enhetsregisteret]
[Finn nummer]
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Utskrift fra Matrikkelen
Levert av Kart & Eiendom fra Proconet as, 06.07.2016 17:08

Eiendom 0213-132/20 Aasen
Bruksnavn Aasen

Type Grunneiendom Etablert dato 20.08.1918 Andel

Kommunenr 0213 Oppgitt areal 15244.6 (Målebrev) Tinglyst Ja

Gårdsnr 132 Beregnet areal 15226.9 Anmerket klage Nei

Bruksnr 20 Har festegrunner Nei Kulturminne Nei

Festenr Punktfeste Nei Grunnforurensning Nei

Seksjonsnr Seksjonert Nei

Adresser (1)
Adresse Poststed Grunnkrets Valgkrets Kirkesogn Personer

Vardåsveien 3 1400 Ski Vardåsen Kontra Ski [Finn personer]

Forretninger (5)
Dato Type Enhet Rolle Arealendring

20.08.1918 Skylddeling 0213-132/3
0213-132/20

Avgiver
Mottaker

-15244.6
15244.6

20.06.1973 Sammenslåing
Sammenslåing av matrikkelenheter

0213-132/102
0213-132/20

Avgiver
Mottaker

-117
117

20.06.1973 Sammenslåing
Sammenslåing av matrikkelenheter

0213-132/20
0213-131/30

Mottaker
Avgiver

0
0

05.08.1919 Skylddeling 0213-132/32
0213-132/20

Mottaker
Avgiver

1332
-1332

22.10.1919 Skylddeling 0213-132/33
0213-132/20

Mottaker
Avgiver

1180
-1180

Bygninger (8)

Bygning 1 av 8
Bygningsnr:    
Gruppe:        Helse- og sosialtjenester
Status:        Tatt i bruk                   Igangsatt:   12.01.1995      Tatt i bruk: 13.03.1995      
Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  Elektrisk
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: Elektrisitet
Boliger:       1                             Etasjer:     1               Har heis:    Nei             

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  9/0            
Areal, totalt (bruk/brutto):  9/0            Areal, bebygd/ubebygd:       0/0            

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:     Vardåsveien 3                                        Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   H01        Hovedetasje            0             0/0               9/0               9/0               

Bygg 2 av 8: Transformatorstasjon
Bygningsnr:    300130795
Gruppe:        Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannforsyning
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Status:        Tatt i bruk                   Igangsatt:                   Tatt i bruk: 01.01.2008      
Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: 
Boliger:       1                             Etasjer:     0               Har heis:    Nei             

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  0/0            
Areal, totalt (bruk/brutto):  0/0            Areal, bebygd/ubebygd:       0/0            

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:                                                          Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   Ingen etasjer registrert

Bygning 3 av 8
Bygningsnr:    
Gruppe:        Helse- og sosialtjenester
Status:        Rammetillatelse               Igangsatt:                   Tatt i bruk:                 
Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: 
Boliger:       1                             Etasjer:     4               Har heis:    Nei             

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  3324.4/0       
Areal, totalt (bruk/brutto):  3324.4/0       Areal, bebygd/ubebygd:       1571/0         

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:                                                          Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   H01        Hovedetasje            0             0/0               1473.7/0          1473.7/0          
   U01        Underetasje            0             0/0               174/0             174/0             
   H02        Hovedetasje            0             0/0               1473.7/0          1473.7/0          
   H03        Hovedetasje            0             0/0               203/0             203/0             

Bygg 4 av 8: Sykehus
Bygningsnr:    12232004
Gruppe:        Helse- og sosialtjenester
Status:        Tatt i bruk                   Igangsatt:                   Tatt i bruk:                 
Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: 
Boliger:       1                             Etasjer:     0               Har heis:    Ja              

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  0/0            
Areal, totalt (bruk/brutto):  0/0            Areal, bebygd/ubebygd:       0/0            

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:     Vardåsveien 3                                        Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   Ingen etasjer registrert

Bygg 5 av 8: Transformatorstasjon
Bygningsnr:    148815909
Gruppe:        Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannforsyning
Status:        Tatt i bruk                   Igangsatt:                   Tatt i bruk:                 
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Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: 
Boliger:       1                             Etasjer:     0               Har heis:    Ja              

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  0/0            
Areal, totalt (bruk/brutto):  0/0            Areal, bebygd/ubebygd:       0/0            

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:                                                          Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   Ingen etasjer registrert

Bygg 6 av 8: Sykehus
Bygningsnr:    148815917
Gruppe:        Helse- og sosialtjenester
Status:        Tatt i bruk                   Igangsatt:                   Tatt i bruk:                 
Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: 
Boliger:       1                             Etasjer:     0               Har heis:    Ja              

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  0/0            
Areal, totalt (bruk/brutto):  0/0            Areal, bebygd/ubebygd:       0/0            

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:     Vardåsveien 3                                        Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   Ingen etasjer registrert

Bygning 7 av 8
Bygningsnr:    
Gruppe:        Helse- og sosialtjenester
Status:        Tatt i bruk                   Igangsatt:   01.10.1997      Tatt i bruk: 01.07.1998      
Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: 
Boliger:       1                             Etasjer:     3               Har heis:    Nei             

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  663/0          
Areal, totalt (bruk/brutto):  663/0          Areal, bebygd/ubebygd:       0/0            

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:     Vardåsveien 3                                        Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   H02        Hovedetasje            0             0/0               221/0             221/0             
   H01        Hovedetasje            0             0/0               221/0             221/0             
   H03        Hovedetasje            0             0/0               221/0             221/0             

Bygning 8 av 8
Bygningsnr:    
Gruppe:        Helse- og sosialtjenester
Status:        Igangsettingstillatelse       Igangsatt:   04.03.2009      Tatt i bruk:                 
Vannforsyning:                               Sefrak:      Nei             Oppvarming:  
Avløp:                                       Kulturminne: Nei             Energikilde: 
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Boliger:       1                             Etasjer:     1               Har heis:    Nei             

Areal, bolig (bruk/brutto):   0/0            Areal, annet (bruk/brutto):  42/0           
Areal, totalt (bruk/brutto):  42/0           Areal, bebygd/ubebygd:       0/0            

   Bruksenheter

   Bolignr:     Unummerert                                           BRA:     -         
   Adresse:                                                          Ant rom: -         
   Beskrivelse:                                                      Ant bad: -         
   Kjøkkenkode:                                                      Ant WC:  -         

   Etasjer
                                                   Areal, bolig      Areal, annet      Areal, totalt
   Etasje     Beskrivelse            Boenheter     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)     (bruk/brutto)
   H01        Hovedetasje            0             0/0               42/0              42/0              
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Ubekreftet utskrift fra Grunnboken
Levert av Kart & Eiendom fra Proconet as, 06.07.2016 17:08

Grunnboksutskrift fra Statens kartverk                   Data uthentet: 06/07/2016 kl. 17:08
Kommune: 0213 SKI                                          Registrert til og med: 04/07/2016
Gnr: 132 Bnr: 20
--------------------------------------------------------------------------------------------

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Hjemmelshavere

   354878 07/05/2012      HJEMMEL TIL GRUNN
                          VEDERLAG: 0
                          AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
                          ORG.NR: 983971636
                          GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

PENGEHEFTELSER

Ingen heftelser registrert

SERVITUTTER

IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.

FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.

Servitutter i grunn:

   900269 17/12/1918      BESTEMMELSE OM VEG
                          Bestemmelse om vannrett

   900205 18/02/1920      BESTEMMELSE OM VEG
                          RETTIGHETSHAVER: KNR:0213 GNR:132 BNR:32

   900204 24/03/1920      BESTEMMELSE OM VEG
                          RETTIGHETSHAVER: KNR:0213 GNR:132 BNR:33

     1107 21/02/1975      BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
                          VEDTAK AV KOMMUNENS REGLEMENT

GRUNNDATA

   900111 20/08/1918      REGISTRERING AV GRUNN
                          DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0213 GNR:132 BNR:3

   900209 05/08/1919      REGISTRERING AV GRUNN
                          UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0213 GNR:132 BNR:32

   900278 22/10/1919      REGISTRERING AV GRUNN
                          UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0213 GNR:132 BNR:33

   990031 20/06/1973      SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
                          gnr. 132 bnr. 102
                          gnr. 131 bnr.  30
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Ark. L12/201313        Vedtatt av  
          Ski kommunestyre  
          8.10.2014 
 

 

 
 
SKI KOMMUNE  
 
Reguleringsbestemmelser til  
Detaljregulering for «Vardåsveien 3 og 36 (Ski Sykehus), del av Vardåsen og 
Langhusveien» 
 
 

1 Arealformål  
Området reguleres til  
 
Bebyggelse og anlegg  
 Institusjon (1163)      o_I1, o_I2 

Bolig – frittliggende småhusbebyggelse (1111)  B1 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 Veg (2010)      
 Kjørevei (2011) 
 Fortau (2012) 

Gang- og sykkelvei (2015) 
Annen veigrunn – tekniske anlegg (2018) 
Annen veigrunn – grøntareal (2019)  
Kollektivholdeplass (2073) 
Parkering (2082) 

 
Hensynssoner  
 Frisikt   
 
2 Fellesbestemmelser  

2.1 Vegetasjon  
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig utstrekning bevares. Soner mot tilstøtende 
arealer med ulik funksjon bør i størst mulig utstrekning opparbeides vegetasjonsmessig. Der 
hvor det etableres nye vegetasjonssoner, skal det benyttes plantearter som er naturlig 
forekommende på stedet. Mot tilgrensende boligeiendommer kan det etableres 
hekkbeplantning. 
 
2.2 Universell utforming  
Kommuneplanbestemmelsenes § 5 om universell utforming skal legges til grunn for utvikling 
av området.  
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2.3 Krav til utomhusplan  
Ved innsending av søknad om rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan for 
byggeområdet, som skal godkjennes av bygningsmyndigheten. Utomhusplanen skal vise 
bygningers plassering, høyde og utforming, adkomst, parkering, framtidig terreng, 
forstøtningsmurer, utforming av utearealer og beplantning. Utomhusplan skal ligge til grunn 
ved behandling og godkjenning av rammetillatelse. 
 
2.4 Overvann  
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 
tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og 
drensvann, ved søknad om rammetillatelse.  
Anleggsarbeidet skal utføres på en måte som sikrer den naturlige vannbalansen i området, 
og som ikke påvirker grunnvannstanden. 
 
2.5 Støy  
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 (2012) og Norsk Standard 8175, eller 
de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utendørs støy skal tilfredsstilles. Eventuelle tiltak 
mot støy skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis.  
Detaljert utforming av eventuell nødvendig støyskjerming, herunder materialvalg og farge, 
avklares gjennom byggesaksbehandling og skal endelig godkjennes av kommunen. Det vil 
bli lagt vekt på samråd med grunneiere, at støyskjerming bidrar til å unngå / redusere 
eventuell sjenerende innsyn som følger av kryssutbedring / etablering av busslommer, at 
anlegget tilpasses omgivelse og fremstår i minst mulig grad som en lang og avvisende vegg 
og / eller visuelt dominerende.  
 
3 Institusjon (o_I1) 
3.1.1 Arealformål  
Område o_I1 skal brukes til lokalmedisinsk senter og legevakt med tilhørende oppholds- og 
atkomstareal samt parkering på terreng og i parkeringskjeller.  
 
3.1.2 Utforming og plassering  
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er angitt på plankartet. Trapper 
og nedkjøringsrampe til parkeringskjeller tillates plassert utenfor viste byggegrenser, dog 
ikke nærmere enn 1 m fra eiendomsgrensen / formålsgrensen. 
 
Bebyggelsen skal plasseres slik at inngrepet i kollen med tilhørende vegetasjon i størst mulig 
grad begrenses.  
 
Bebyggelse skal ha flat tak. Tak skal vurderes som en del av tiltakets samlede arkitektoniske 
uttrykk. Oppbygg for trapp, teknisk anlegg (heis, ventilasjonsanlegg m.m.) skal integreres i 
den arkitektoniske utformingen.  
 
 
3.1.3 Høyder  
Tillatt gesimshøyde for bygning er maksimum kote = 171,5.  
 
Det tillates takoppbygg for tekniske rom, trapp og heismaskinrom m.m. Maksimal høyde over 
gesims er 4 meter, dog ikke høyere enn kote 171,5. Maksimal areal er BRA 390 m² 
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3.1.4 Grad av utnytting   
Maks bruksareal = 3900 m² BRA. I tillegg kommer maks 1500 m² BRA for parkering, hvorav 
minst 500 m2 skal etableres i parkeringsanlegg under bakken / integreres i bebyggelsen. 
Areal helt eller delvis under terreng skal regnes med i grad av utnytting.  
 
3.1.5 Terrengtilpasninger  
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse 
og tilstøtende vei. 
 

3.1.6 Parkering  
Det skal opparbeides minst 0,6 parkeringsplasser / seng og minst 1 parkeringsplass per 200 
m² legevakt. I tillegg skal det avsettes tilstrekkelig areal for varelevering. Det skal 
opparbeides minst 0,4 sykkelplasser / seng og minst 0,1 sykkelplasser per 200 m² legevakt.  
For eventuelle andre bruksformål som ikke er relatert til sengeplasser / legevakta vurderes 
parkeringskravet i forbindelse med byggesaksbehandlingen.  
Inntil 20 av p-plassene knyttet til sengeplasser / legevakt skal etableres i parkeringsanlegg 
under bakken, eller integrert i bebyggelsen. Nødvendige bilparkeringsplasser utover det kan 
etableres på terreng. For øvrig gjelder § 13.5 og 13.6 i kommuneplanebestemmelser. 
 
Før utbyggingen over hhv. 2500 m² BRA (ekskludert parkering) eller 24 sengeplasser tillates 
må det dokumenteres at parkeringskravet kan løses i fellesanlegg på tomta eller i 
nærområdet. I en videre utredning av behovet for og plassering av parkeringsplasser ved Ski 
sykehus/Lokalmedisinsk senter skal det også vurderes på nytt om det er mulig å anlegge en 
snuplass/rundkjøring for busser på nordsiden av sykehuset.  
 
Det skal opparbeides minst 20 bilparkeringsplasser i fellesanlegg på tomta som kommer i 
tillegg til parkeringskravet knyttet til sengeplasser og legevakt.  
 
Det skal tilrettelegges for ladestasjon for elbil. 
 
Maks antall parkeringsplasser i felt o_I1 er 60, derav maks 40 på terreng. Overflateparkering 
tillates kun øst, vest og sør for ny bebyggelse.  
 

3.1.7 Renovasjon  
Det skal legges til rette for snumulighet for renovasjonsbiler og atkomst til trafo for en stor 
kranbil.  
 

3.2 Institusjon (o_I2)  
Området o_I2 skal brukes til sykehus. Området inngår i eksisterende sykehusareal, regulert 
ved plannr. 69. Bestemmelser til dette formål skal være uendret. 
 

3.3 Bolig – frittliggende småhusbebyggelse  
Området inngår i eksisterende boligareal, regulert ved plannr. 69. Bestemmelser til dette 
formål skal være uendret. 
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4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, annen veigrunn – teknisk anlegg, annen veigrunn – 
grøntareal, kollektivholdeplass og parkering skal være offentlig.  
 
 
5  Hensynssoner  
 

5.1 Sikringssone - Frisikt  
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0.5m over 
tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.  
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1.

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer/ny
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer

Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser
Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser
Konsekvensgrad 2: Middels store konsekvenser
Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser

Sikkerhet (S) Bæreevne, brannsikkerhet, etc.

 Dato:  2010-11-10

Tilstandsanalyse Ski sykehus
etter NS 3424

Nøkkelinformasjon større vedlikeholdsoppdrag

Vurderinger gjort i rapporten bygger på:

Dokumentasjon og vurderinger

Sikkerhet (S) Bæreevne, brannsikkerhet, etc.
Helse/ miljø (H) Luftkvalitet, støynivå, helse/miljøfarlige stoffer
Økonomi (Ø) Vedlikehold, utskiftning, følgeskader etc.
Estetikk (E) Overflater, renhold etc

Referansenivå

Side 1 av 8
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L.nr. Kode     Bygningsdel Objektbeskrivelse             Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst. Tiltak 
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger nr. grad   grad        

21 Grunn og fundamenter

216 Direkte fundamentering Hele bygget Fundamentert på fjell ØS
217 Drenering Hele bygget Noe fukt og saltutslag i bakkant av bygget 55

57
58
59

2 2 Ø Observeres

23 Yttervegger

Hele bygget Grunnmur er oppført i betong og er i god stand 1 2 ØS
Hele bygget Yttervegger over bakken er stort sett oppført i skallmur 

av tegl. Det er registrert noen sprekker i bygg 1, men 
veggene er ellers i god stand. Det er ikke registrert 
skader i bærende konstruksjoner

28
29

2 2 ØS Observeres

Konsekv.

2 Bygning

NS 3424

231 Bærende yttervegger

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 2ASKI SYKEHUS

AHUS
KARTLEGGING

skader i bærende konstruksjoner
Bygg 2 En del vindu i Bygg 2 fra 1952 er dårlig å terenger 

utskifting
33
34
35

3 2 Ø Skifte ut dårlige vindu

Vindu som er forblendet med plater trenger 
overflatebehandiling

15
38

3 2 Ø Plater overflatebehandles

Noen småskader observert på lister og beslag 20
30

2 2 Småskader utbedres

235 Utvendig kledning og 
overflate

Hele bygget Teglkledingen er i generell god stand.
Kabelgjennomføring på vegg bør kasses inn for å 
hindre inntrenning av fukt

40 2 2 Ø Utbedre kabelgjennomføringer i 
teglveggen.
Normalt vedlikehold

236 Innvendig overflate Hele bygget Normalt slitt 2 2 ØE Normalt vedlikehold
237 Solavskjerming Hele bygget Solavskjerming for bygget er Ok 1 1 ØE
24 Innervegger
241 Bærende innervegger Hele bygget Små setningsskader observert mellom bygg 61 2 2 ØS Observeres
242 Ikke-bærende 

innervegger
Hele bygget Ingen skader funnet 1 2 Ø

234 Vinduer, dører, porter

Side 2 av 8
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L.nr. Kode     Bygningsdel Objektbeskrivelse             Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst. Tiltak 
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger nr. grad   grad        

Konsekv.

NS 3424

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 2ASKI SYKEHUS

AHUS
KARTLEGGING

244 Vinduer, dører, 
foldevegger

Hele bygget Noen småskade, ellers normalt slitt 53
54
62

2 2 Ø Utbedre skader, normalt vedlikehold

246 Kledning og overflate Hele bygget Normalt slitt 2 2 ØE Normalt vedlikehold
25 Dekker
251 Frittbærende dekker Hele bygget Ingen skader funnet 1 2 S
252 Gulv på grunn Kjeller Normalt slitt 2 2 Ø Normalt vedlikehold
255 Gulvoverflate Hele bygget Normalt slitt 2 2 HE Normalt vedlikehold
256 Faste himlinger og 

overflatebehandling
Hele bygget Normalt slitt 2 2 ØE Normalt vedlikehold

26 Yttertak
261 Primær-konstruksjon Tak Ingen skader funnet 1 3 ØS
262 Taktekning Tak Ingen skader funnet 1 3 Ø
265 Gesimser, takrenner og 

nedløp
Tak Takrenner generellt må rengjøres 2 3 Ø Rengjøres

27 Fast inventar

Storkjøkken Brukbart, men noe gammelt 65
66
67

2 2 HØE Normalt vedlikehold

Bygg 3. Kantine. U-
etg.

 Vann / kondensvann på gulv under  kjøle- og 
serveringsdisk. Trekker ned i gulvet og inn i veggen. 
Fare for sopp og råte.

V03 2 2 H Ø Avløp fra disken legges under disken 
og gjennom veggen til kjøkkenet

274 Innredning og garnityr for 
våtrom

Hele bygget Normalt slitt 2 2 HØE Normalt vedlikehold

277 Skilt og tavler Hele bygget OK 1 2 S
28 Trapper, balkonger m. m

281 Innvendige trapper Hele bygget Noen småskader , ellers OK 52 2 2 ØS Skader utbedres
282 Utvendige trapper Hele bygget 1 2 ØS
284 Balkonger og verandaer Hele bygget 1 2 ØS

VVS-installasjoner

273 Kjøkkeninnredning
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L.nr. Kode     Bygningsdel Objektbeskrivelse             Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst. Tiltak 
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger nr. grad   grad        

Konsekv.

NS 3424

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 2ASKI SYKEHUS

AHUS
KARTLEGGING

30 Generelt  VVS-
installasjoner

31 Sanitær
312 Ledningsnett for 

sanitærinstallasjoner
Bygg 2.  U-etg. 
Vanninnlegg.

Plass, adkomst  og merking av hovedvanninnlegg.  
Bygg 2.  U-etg. tidligere Legevakt. 

V04/ 
V05/
V06

2 2 SØ Bygge et teknisk rom.Merking av 
hovedventilen, utenpå døren og på 
planer.

317 Avløpssystemer Bygg 2. U- etg.. 
Journallager.

Fuktutslag på  vegg mot lysgård. Lufteventil er tettet. V01/
V02

3 3 Ø Taknedløpet og drenering  i 
lysgården må kontrolleres. Eventuell 
dårlig drenering må utbedres. Det 
som er lagt i ventilene må 
fjernes.Rommet må ha Ventilasjon..

317 Avløpssystemer Bygg 1. U - etg. Sprukket avløpsstamme. I rom for nødstrømsaggregat. V07 3 3 SØ Skifte røret. Isolere røret.

Avløpssystemer Bygg 1. K - etg. Sprukket avløpsrør i taket. Lager for kjøkkern. V08 3 3 Skifte røret.p y Bygg 1. K  etg. Sprukket avløpsrør i taket. Lager for kjøkkern. V08 3 3 Skifte røret.
Avløpssystemer Bygg 1 - 2 - 3 Avløpsledninger. 2 2 HØ Stikkprøveontroll av alle 

avløpsledninger pga. overstående 
poster

32 Varme
322 Ledningsnett for 

varmeinstallasjoner
Fyrhus. Bygg 2 Nedgravd oljetank utenfor fyrhus 0 0 SØ Drift måverifisere at tanker 

iht.forskriftskrav.
324 Armaturer for 

varmeinstallasjoner
Fyrhus. Bygg 2 Automatikk for kurser og varmeproduksjon er foreldet.  

For radiatorer i Bygg 2 og varme til ventilasjon.
V13 Foreldet automatikk, over 30 år.          

Er under utskifting av drift. Tas ikke 
med her.

33 Brannslokking
331 Installasjon for manuell 

brannslokking med vann

334 Installasjon for 
brannslokking med pulver

34 Gass- og trykkluft
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L.nr. Kode     Bygningsdel Objektbeskrivelse             Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst. Tiltak 
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger nr. grad   grad        

Konsekv.

NS 3424

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 2ASKI SYKEHUS

AHUS
KARTLEGGING

Propangass  Bygg 03.Kjeller. 
Kjøkken og ut.

Merking av propaledning til gasskomfyr. V20/
V21/
V22

3 3 SØ Male ledning med gul farge og meke 
iht. forskriftskrav. 

35 Prosesskjøling
DX- kjøling Bygg 03. Tak / 

gesims mot bygg 02.
Skjerming og festing av rørføringen er mangelfull. V23/

V24
2 2 SØE Festing og skjerming av førføringer.

36 Luftbehandling
365 aggregater alle bygg Enkekt aggregater er oppgradert med gjennvinnere og 

batterier.
V25/
V31

365 Avtrekkshette oppvask  Bygg 03.Kjeller. 
Kjøkken- oppvask.

Hetten tar ikke unna damp ved tømming Varmt og 
klamt innemiljø.

V31 2 2 HØ Måle luftmengden i området og ut av 
hetta. Utvide/bygge om hetta på 
bakgrunn av målinger og tekniske 
data på vaskemaskinen.

4 Elkraftinstallasjoner
40 Elkraft, generelt
41 Basis-installasjoner for 

elkraft
412 Systemer for jording Alle bygg Det er et PC- basert system av type Bender, som 

overvåker jordfelil.
Anlegget viker tilfrdsstillende.

42 Høyspent forsyning
422 Nettstasjon Trafo Eget bygg. V08 Nettleverandørens ansvar.
43 Lavspent forsyning
432 Systemer for 

hovedfordeling
Bygg 03.  U-etg.  Åpen tavle, uten personsikkring mot berøring. 

Såpeglatt gulv pga. taklum el. til bruk ved trekking av 
kabler.

V09/
V10

3 3 SH Må sikkres fysiskt,  med låsbar tett 
dør på begge sider . Gulvet må 
rengjøres av kyndig personell som 
kan gå bak tavlen.

433 Elkraftfordeling til 
alminnelig forbruk

Hele bygget De fleste fordelinger var av eldre årgang med                 
UZ- sikkringer.

V11/
V12

2 2 SH Tavlene må bygges om ved større 
inngrep.

4 Elkraftinstallasjoner
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L.nr. Kode     Bygningsdel Objektbeskrivelse             Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst. Tiltak 
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger nr. grad   grad        

Konsekv.

NS 3424

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 2ASKI SYKEHUS

AHUS
KARTLEGGING

434 Elkraftfordeling til 
driftstekniske 
installasjoner

Alle VVS-tekniske 
rom.

Drift har lagt inn i vedlikeholdsplanene at alle 
automatikktavler for VVS skal fornyes.

Drift har lagt inn i 
vedlikeholdsplanene at alle 
automatikktavler for VVS skal 
fornyes. De fleste av tavlene er 
fornyet.

44 Lys
442 Belysningsutstyr Alle bygg Ingen kommentar.
443 Nødlysutstyr Alle bygg Ingen kommentar.
45 Elvarme
452 Varmeovner Bygg 1, 3 og  4 Det er benyttet panelovner i alle rom m/ varmebehov. V13

5 Tele- og automatisering
51 Basis-installasjoner for 

tele og automatisering

511 Systemer for kabelføring Bygg 03.  U- Banntetting av kabelgjennomføringer. 3 3 SHØ Gjennomføringer for kabler  ygg
etg.Nødkraft.

g gj ø g Ø j ø g
banntettes.

52 Integrert 
kommunikasjon

521 Kabling for IKT Alle bygg Legging av BUSS kabel for oppgradere automatikken til 
et SD- anlegg.

Ø Type kabel er avhengig av SD- 
leverandør. Føringsveier, kabel og 
terminering. Omfanget må utredes 
for man kan sende en prisforespørsel 
til flere entreprenører.

54 Alarm- og 
signalsystemer

542 Brannalarm Alle bygg Virker tifredstillende. ingen kommentar. S
56 Automatisering RIV
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L.nr. Kode     Bygningsdel Objektbeskrivelse             Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst. Tiltak 
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger nr. grad   grad        

Konsekv.

NS 3424

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 2ASKI SYKEHUS

AHUS
KARTLEGGING

562 Sentral driftskontroll og 
automatisering

Alle bygg Installere et SD-  anlegg. Benytte eksisterende 
automatikk ute  på undersentralnivå.

Ø Installere et nøkternt SD- anlegg.  
Benytte eksisterende automatikk. Ny  
PC, printer , programmvare og 
programmering mot eksisterende 
undersentraler i automatikken. 
Omfanget må utredes for man kan 
sende en prisforespørsel til flere 
entreprenører.

6 Andre installasjoner
61 Reservekraft.

Eksosavtrekk Bygg 03.  U-etg. Eksosrøret har for stor utvideles og for høy temperatur. 
Ødeleger gjennomføringene i vegger. 

V40/
V45

3 3 SHØ Det må foretas en beregning på 
isolasjonstykkelsen, oppheng og bruk 
av gjennomføringshylser i vegger 
som eksosrøret gå i gjennom. 

62 Person- og 
varetransport

621 Heiser Heis Viker tilfredstillende er underlasgt heiskontrollen
65 Avfall og støvsuging
651 Utstyr for oppsamling av 

avfall
Alle bygg Sykehuset har et meget tilfrdsstillende system for 

avfallsbehandling. Drives meget økonomiskt.
7 Utendørs

Utendørs Utvendige gjærder må utbedres og oppgraderes til 
dagens krav.

23
24
25
26
76

2 2 SE Utbedre glæreder

Utendørs Sluker, rister og lyssjakter trenger opprenring. 16
18
31

2 2 Ø Rengjøres

78 Vann og avløp(VA)

70 Utendørs generelt
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L.nr. Kode     Bygningsdel Objektbeskrivelse             Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst. Tiltak 
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger nr. grad   grad        

Konsekv.

NS 3424

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 2ASKI SYKEHUS

AHUS
KARTLEGGING

Pumpestasjon for vann 
inn.

Sykehuset, 
barnehagen og 
naboer.

Stasjonen er feller med sykehuset, barnehagen og 
naboer bak sykehuset.Problemer ved strømstans, 
mates via nettet fra sykehuset. 

1 1 SH Pumpestasjonen bør sikres med 
reservekraft.

Side 8 av 8

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 51/146



Side 1 av 3

L.nr. Kode       Bygningsdel Objektbeskrivelse                 Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst.
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger og tiltak nr. grad    

NS 3424NS 
3424

2010 2011 2012 2013 2014 2015

217 Drenering Hele bygget Noe fukt og saltutslag i bakkant av bygget.
Saltutslag renses/fjernes

55
57
58
59

2 RS 2 2

234 Vinduer, dører, porter Bygg 2 En del vindu i Bygg 2 fra 1952 er dårlig tilstand og må 
skiftes innen 5 år

33
34
35

3 20 5 100

234 Vindu som er forblendet med plater trenger 
overflatebehandiling.
Noen småskader observert på lister og beslag

15
38
20
30

3 RS 10 10

235 Utvendig kledning og 
overflate

Hele bygget Teglkledingen er i generell god stand. Ris mot barnehage 
bør utbedres.
Kabelgjennomføring på vegg bør kasses inn for å hindre 
inntrenning av fukt

40 2 RS 10 + 
20

10 20

24/25 Innvendig Hele bygget Generellt innvendig vedlikehold
237 Solavskjerming Hele bygget Solavskjerming for bygget er stortsett OK, men noe bør 

byttes.
1 20 5 100

244 Vinduer, dører, foldevegger Hele bygget Noen småskade utbedres 53
54
62

2 9185 0,02 184 184 184 184 184 184

255 Gulvoverflate Hele bygget Generellt innvendig vedlikehold 2 9185 0,02 184 184 184 184 184 184
265 Gesimser, takrenner og 

nedløp
Tak Takrenner generellt må rengjøres 2 5 5 5 5 5 5

273 Kjøkkeninnredning Storkjøkken Brukbart, men noe gammelt,
Generellt vedlikehold

65
66
67

2 400 0,02 8 8 8 8 8 8

273 Bygg 3. Kantine. U-
etg.

Vann / kondensvann på gulv under  kjøle- og 
serveringsdisk. Trekker ned i gulvet og inn i veggen. Fare 
for sopp og råte.

V03 2 RS 7 7

274 Innredning og garnityr for 
våtrom

Hele bygget Generellt vedlikehold 2 RS 20 20 20 20 20 20 20

281 Innvendige trapper Hele bygget Noen småskader utbedres 52 2 RS 10 10 10 10 10 10
312 Ledningsnett for 

sanitærinstallasjoner
Bygg 2.  U-etg. 
Vanninnlegg.

Rive + bygge et teknisk rom rundt vanninntak. Merking av 
hovedventilen, utenpå døren og på planer.

V05/
V06

2 RS 60 60

Enhet
(areal
/RS
/stk)

Pris
pr

enhet

Budsjett

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 3
 Dato:  2010-12-10

Kostnadsoverslag for Ski sykehus
2010-2015  Areal 9185 m2 BTA uten heisrom
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L.nr. Kode       Bygningsdel Objektbeskrivelse                 Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst.
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger og tiltak nr. grad    

NS 3424NS 
3424

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Enhet
(areal
/RS
/stk)

Pris
pr

enhet

Budsjett

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 3
 Dato:  2010-12-10

Kostnadsoverslag for Ski sykehus
2010-2015  Areal 9185 m2 BTA uten heisrom

317 Avløpssystemer Bygg 2. U- etg.. 
Journallager.

Fuktutslag på  vegg mot lysgård. Lufteventil er tettet. 
Taknedløpet og drenering  i lysgården må kontrolleres. 
Eventuell dårlig drenering må utbedres. Det som er lagt i 
ventilene må fjernes.Rommet må ha Ventilasjon.

V01/
V02

3 RS 20 20

317 Avløpssystemer Bygg 1. U - etg. Sprukket avløpsstamme. I rom for nødstrømsaggregat 
skiftes. 

V07 3 RS 7 7

317 Avløpssystemer Bygg 1. K - etg.  Sprukket avløpsrør i taket i Kjøkken-lager skiftes. V08 3 RS 7 7
317 Avløpssystemer Alle bygg Stikkprøveontroll av alle avløpsledninger pga. 

overstående poster
RS 50 50

34 Propangass  Bygg 03.Kjeller. 
Kjøkken og ut.

Merke propanledning til gasskomfyr. V20/
V21/
V22

3 RS 5 5

35 DX- kjøling Bygg 03. Tak / 
gesims mot bygg 
02.

Skjerming og festing av rørføringen er mangelfull. V23/
V24

2 RS 10 10

322 Ledningsnett for 
varmeinstallasjoner

Fyrhus. Bygg 2 Kontrollere nedgravd oljetank utenfor fyrhus 3 RS 20 20

365 Avtrekkshette oppvask  Bygg 03.Kjeller. 
Kjøkken- oppvask.

Hetten tar ikke unna damp ved tømming. Hette må 
bygges om

V31 2 RS 15 15

432 Systemer for 
hovedfordeling

Bygg 03.  U-etg. Åpen tavle, uten personsikkring mot berøring. Såpeglatt 
gulv pga. taklum el. til bruk ved trekking av kabler.
Må sikkres fysiskt,  med låsbar tett dør på begge sider . 
Gulvet må rengjøres av kyndig personell som kan gå bak 
tavlen.

V09/
V10

3 RS 10 10

433 Elkraftfordeling til 
alminnelig forbruk

Hele bygget De fleste fordelinger var av eldre årgang med                 
UZ- sikkringer.
NB: Tavlene må bygges om ved ombygging

V11/
V12

2

434 Elkraftfordeling til 
driftstekniske installasjoner

Alle VVS-tekniske 
rom.

Drift har lagt inn i vedlikeholdsplanene at alle 
automatikktavler for VVS skal fornyes.
De fleste av tavlene er fornyet.

511 Systemer for kabelføring Bygg 03.  U-
etg.Nødkraft.

Branntetting av kabelgjennomføringer. 3 RS 1,5 1,5

521 Kabling for IKT Alle bygg Legging av BUSS kabel for oppgradere automatikken til 
et SD- anlegg.

RS 20 20

562 Sentral driftskontroll og 
automatisering

Alle bygg Installere et SD-  anlegg. Benytte eksisterende 
automatikk ute  på undersentralnivå.

RS 60 60
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L.nr. Kode       Bygningsdel Objektbeskrivelse                 Tilstandsbeskrivelse / symptomer / Foto Tilst.
NS 3451 NS 3451 Sted / rom vurderinger og tiltak nr. grad    

NS 3424NS 
3424

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Enhet
(areal
/RS
/stk)

Pris
pr

enhet

Budsjett

Oppdragsnr: 5012991

VEDLEGG 3
 Dato:  2010-12-10

Kostnadsoverslag for Ski sykehus
2010-2015  Areal 9185 m2 BTA uten heisrom

61 Eksosavtrekk Bygg 03.  U-etg. Eksosrøret har for stor utvideles og for høy temperatur. 
Ødeleger gjennomføringene i vegger. 
Eksosgjennomføring må utbedres

V40/
V45

3 RS 25 25

70 Utendørs generelt Utendørs Utvendige gjerder både tre og metall må utbedres og 
oppgraderes til dagens krav.

23
24
25
26
76

2 RS 20 20

70 Utendørs generelt Utendørs Sluker, rister og lyssjakter rengjøres. 16
18
31

2 RS 3 3 3 3 3 3 3

78 Pumpestasjon for vann 
inn.

Sykehuset, 
barnehagen og 
naboer.

Stasjonen er feller med sykehuset, barnehagen og 
naboer bak sykehuset.Pumpestasjonen bør sikres med 
reservekraft. 

1 RS 10 10

SUM 480,9 745,4 493,4 513,4 413,4 413,4
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1 
 

1 Innledning  

1.1 Hensikten med planen  
Hovedhensikten med planen er å legge til rette for bygging av lokalmedisinsk senter og 
legevakt (LMS / LV) ved et tilbygg nord/nordøst for sykehuset. I tillegg skal det legges til rette 
for ombygging av krysset Langhusveien - Vardåsveien, etablering av busstopp nord og sør 
for dette krysset og etablering av fortau langs Vardåsveien på strekningen mellom 
Langhusveien og Ski sykehus.  
 

1.2 Forslagstiller og tiltakshaver  
Planforslaget fremmes av Ski kommune, Planavdelingen. Etableringen av lokalmedisinsk 
senter/legevakt er et samarbeidsprosjekt av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ås og Ski. Tiltakets innhold og rammer er definert av en arbeidsgruppe i 
Follorådet, og forutsettes vedtatt av deltagende kommuner. Oppegård kommune fungerer 
som prosjektleder inntil det er opprettet et interkommunalt selskap. Ski kommune som 
vertskommune og planmyndighet er ansvarlig for reguleringsarbeidet.  
 

1.3 Bakgrunn  
Etter forslag fra en nedsatt arbeidsgruppe vedtok Follorådet i november 2012 at det skal 
etableres et lokalmedisinsk senter med ca. 25 senger for Follo i tilknytning til Ski sykehus. 
Arbeidsgruppen bestod av kommunalsjefene, helse- og sosialsjefene i follokommunene og 
rådmann Harald Toft i Oppegård kommune. Den nye enheten må være ferdig innen 1.1. 
2016 for at kommunene skal kunne møte nye lovkrav om å ivareta nye øyeblikkelig 
hjelpfunksjoner. Opprinnelig forelå et forslag fra Ahus om å stille en sengepost på sykehuset 
til Follokommunens disposisjon. Senere er dette tilbudet trukket tilbake da sykehuset selv fra 
høsten 2013 vil ta sengeposten i bruk for å dekke egne behov. Som mulige alternativer ble 
det deretter utredet å bygge på en ny etasje pluss en teknisk etasje på Ski sykehus eller å 
bygge et tilbygg på sykehustomta. Det viste seg at et påbygg vil være teknisk og finansielt 
svært utfordrende. Derimot er konklusjonen i en mulighetsstudie utarbeidet av C.F. Møller at 
det vil være mulig å etablere et godt og funksjonelt lokalmedisinsk senter og legevakt nord 
for sykehuset.  
 
Det er en forutsetning for etableringen av LMS at minst 5 follokommuner vedtar å delta i 
samarbeidet. Prosjektets rammer og forutsetninger (dimensjonering, organisasjonsmodell, 
lokalisering, kostnader m.m.) ble behandlet av kommunestyrene til samarbeidskommunene i 
februar/mars 2014. En ytterligere forutsetning for realiseringen av prosjektet er at både Ahus 
og Ski kommune selger nødvendig tomteareal til det nyopprettete IKS.  
 

1.4 Tidligere relevante politiske vedtak  
Kommunestyret i Ski kommune vedtok i møte 5.2.2014 (sak 2/14) detaljregulering for «Del 
av Vardåsen» (Vardåsen barnehage). Momenter som kan være av betydning for 
detaljregulering for lokalmedisinsk senter er  
- omregulering av nåværende barnehagetomt til offentlig parkeringsplass for minst 40 biler  
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- rekkefølgekrav for opparbeidelse av fortau fra sykehuset ned til RV 152 før barnehagen 
kan tas i bruk  

 
Kommunestyret i Ski kommune vedtok i møtet 5.3.2014 (sak 15/14) blant annet  

- å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt sammen med kommunene 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård og Ås. Virksomheten lokaliseres ved Ahus, 
Ski sykehus. (pkt. 1)  

- å selge tomten ved Ski sykehus til Follo lokalmedisinske senter og legevakt IKS (pkt 
13).  

 

1.5 Krav om konsekvensutredning  
Tiltaket vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger.  
 
  

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 59/146



3 
 

2 Beskrivelse av planområdet  

2.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse  
 

 
Beliggenhet av planområdet i byen og ca. planavgrensning  
 
Planområdet ligger ca.1,5 km kjøreavstand fra Ski stasjon. Planområdet omfatter krysset 
Langhusveien / Vardåsveien, hoveddelen av Vardåsveien, en del av Haugerveien, 
eksisterende Ski sykehus og eiendommer nord for sykehuset. Lokalmedisinsk senter og 
legevakten skal etableres på arealet nord og øst for Ski sykehus. Størrelsen på planområdet 
er ca. 25,3 daa, derav utgjør bygeområdet til LMS / LV ca. 4,3 daa. Avgrensningen tar høyde 
for en hensiktsmessig avgrensing mot tilgrensende reguleringsplaner.  
 
Etter varsel om oppstart ble planområdet justert som følger: Innsnevring langs Langhusveien 
og nedre delen av Vardåsveien, liten utvidelse sørover inn mot eiendommen 133/1, tatt ut en 
del av Haugerveien og liten utvidelse nordover for å kunne legge til rette for fortau.  
 

2.2 Eiendomsforhold 
LMS / LV skal etableres på eiendommen gnr/bnr. 132/163 og del av 132/20, med 
kjøreatkomst over del av 132 / 351. Tinglyst eier til eiendommen gnr/bnr. 132 / 163 er 
Akershus universitetssykehus, men eiendommen er faktisk solgt fra Ahus til Ski kommune.  
Det vil være en forutsetning for etablering av LMS / LV at nødvendig areal selges til det 
nyopprettete IKS. Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet:  
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Gnr. / Bnr.  Størrelse i 
m2 

Grunneier Dagens bruk  

132/163 Ca. 1572  Ski kommune  Kolle med furutrær 
132 /20 Ca. 15 227  Akershus universitetssykehus Sykehus med tilhørende 

parkering, kjørevei (del av 
Vardåsveien) 

132 / 351 Ca. 2627  Ski kommune  Offentlig vei (del av 
Vardåsveien), atkomstvei 

133 / 311 Ca. 1218 Ski kommune  Offentlig vei (del av 
Vardåsveien) 

145 / 5  Statens Vegvesen Region Øst  Fylkesveg 152 
(Langhusveien) 

133 /1   Arne Brynjulf Auestad  Jordbruk  
131 /20   Oddvar Fr. Wessel Braathen  Haugerveien 1 / enebolig  
132 /5   Tone Kristin Strand  Langhusveien 17a / 

enebolig  
 

2.3 Stedets karakter / dagens bruk  
Bebyggelse i området består i hovedsak av småhusbebyggelse (eneboliger, tomannsboliger 
og rekkehus) i 1-2 etasjer. Eksisterende sykehuset er oppført i 3 etasjer med en underetasje, 
og både volumet og formen skiller seg tydelig fra omkringliggende bebyggelse. Sykehuset 
rommer også Follo legevakt i dag.  
Området har et relativt grønt preg med en del større trær langs Vardåsveien. Nord for 
sykehuset finnes det en kolle med fjell og høye furutrær. Den brukes delvis som 
oppholdsareal for pasienter ved Ski sykehus og pårørende. Ellers er arealet rundt sykehuset 
preget av til dels store asfalterte arealer som brukes til parkering og atkomst til sykehuset. 
Nord for planområdet ligger det en barnehage. Den vil bli erstattet av en større barnehage litt 
lenger i nordøst om noen år, og dagens barnehagetomt vil i denne sammenheng bli omgjort 
til en offentlig parkeringsplass. Det er relativt stort høydeforskjell mellom krysset 
Langhusveien / Vardåsveien (kote +138) og tomten der LMS / LV skal etableres (kote +167).  
 
Arealet som skal brukes til etablering av LMS / LV består av friområdet / kollen nord for 
sykehuset og en parkeringsplass for ca. 20 biler øst for sykehuset. Parkeringsplassen brukes 
i hovedsak for de ansatte ved Ski sykehus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kryss Langhusveien / Vardåsveien       Området sør for sykehuset  
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Nordre delen av planområdet med utbyggingsområdet for LMS / LV  

2.4 Landskapsbilde 
Området ligger på et høydedrag med tilgrensende jordbruksarealer i vest og øst. Sykehuset 
er synlig fra vest, øst og sør. Den visuelle fjernvirkningen er dempet av høyereliggende 
Vardåsen (kote +169), vegetasjon og fargebruk på sykehuset.  
 

 
Området sett fra sørøst fra Kirkeveien 31 (sykehuset innenfor rød sirkel) 
 

Barnehage  

Friområde / Kolle   

Sykehus  

P  

Trafo  
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Området sett fra sør fra rundkjøringen Langhusveien / Kirkeveien (sykehuset innenfor rød 
sirkel) 
 

 
Området sett fra sørvest i nærheten av Waldemarhøy (sykehuset innenfor rød sirkel) 
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2.5 Trafikale forhold  
 
Vei 
Atkomsten til sykehuset og fremtidig byggeområde for LMS / LV er fra Langhusveien via 
Vardåsveien. Langhusveien er fylkesvei og relativ sterk trafikkert (ÅDT 12000). 
Beregningene i trafikkanalysen viser at krysset Langhusveien /Vardåsveien har god kapasitet 
til å avvikle dagens trafikkmengde. Ifølge Statens Vegvesens håndbok 017 bør 
Langhusveien bør ha et venstresvingfelt fra nord. 
Vardåsveien er kommunal vei. Ifølge trafikkanalysen er trafikkmengden ca. ÅDT 1500 på 
strekningen mellom Langhusveien og Haugerveien, og ca. ÅDT 1400 nord for Haugerveien.  
Mye trafikk er knyttet til parkeringsplassen sør for sykehuset. Under trafikktellingen i morgen- 
og ettermiddagsrushet ble det observert at ca. 40 % av trafikken i Vardåsveien nord for 
Haugerveien hadde parkeringsplassen som mål. Det finnes ingen tall for andelen på 
døgnnivå. Ved siden av parkeringsplassen er ytterligere målepunkter nord for Haugerveien 
hovedinngangen til sykehuset / dagens legevakt, barnehage, parkeringsplassen øst for 
sykehuset og ca. 45 boliger. Det er grunn til å tro at trafikken i Vardåsveien avtar jo lenger 
nord man kommer, og at ÅDT 1400 ikke gjelder for hele strekningen nord for Haugerveien. 
Basert på erfaringstall vil trafikken nord for parkeringsplassen til sykehuset være minst 400 
ÅDT, og øvre grense antas å være 800 ÅDT.  
Når det gjelder standarden på Vardåsveien kan den første svingen etter krysset 
Langhusveien/Vardåsveien oppleves som ikke optimal. I gjeldende reguleringsplanen er det 
regulert en annen geometri, men veien er ennå ikke opparbeidet iht. planen.  
Det finnes også en litt krappere sving helt i nord ved barnehagen. Krysset Vardåsveien / 
Haugerveien og inn- og utkjøringen til parkeringsplassen til sykehuset framstår som litt 
utflytende / utydelig definert.  
Det er opparbeidet fortau på østsiden av Vardåsveien nord for parkeringsplassen til 
sykehuset, men det mangler fortau på strekningen mellom Langhusveien og Haugerveien og 
helt i nord vis-a-vis barnehagen. Vardåsveien har direkte avkjørsler til private eiendommer og 
Ski sykehus. Avkjørselen til parkeringsplassen sør for sykehuset brukes også til varelevering, 
renovasjon og helsebussen knyttet til Ski sykehus. Atkomsten til hovedinngangen til Ski 
sykehus fra Vardåsveien er ganske bratt og avkjørselen ikke optimal utformet.  
 
Parkering  
Parkeringssituasjon ved sykehuset fremstår som noe rotete og uorganisert, og kapasiteten 
virker å være sprengt. På parkeringsplassen på sørsiden av sykehuset er det plass til ca. 80 
biler. I tillegg er det opparbeidet ca. 20 bilparkeringsplasser langs Haugerveien. Ved 
hovedinngangen til sykehuset er det plass til ytterligere 10 plasser, og øst for sykehuset er 
det en liten parkeringsplass for ca. 20 biler. Vis-a-vis barnehagen er det ca. 10 
bilparkeringsplasser som stikker ut i veien og kan skape trafikkfarlige situasjoner. Langs 
vestlige eiendomsgrensen til Vardåsen parkeres rund 12 biler langs atkomstveien. 
 
Kollektivdekning  
Kollektivdekningen er ikke bra i dag. Det går en bussrute (972) til Ski sykehus en gang i 
timen mellom kl. 9.00 og 22.00 på hverdager. Det går også en bussrute (906) i Langhusveien 
med 4 avganger per time og retning på dagtid, men det er ikke holdeplassen nærmeste 
holdeplassen er ved Ski skole. Gangavstanden derifra til dagens hovedinngang til sykehuset 
er ca. 700 m.  
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2.6 Kulturminner / Kulturlandskapet  
Det er ikke registrerte automatisk fredete eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. 
Fylkeskommune gjennomførte arkeologisk undersøkelse av området. Det ble ikke funnet nye 
kulturminner. I god avstand øst og sør for planområdet er det registrert to automatisk fredete 
gravfelter (Sander østre og Rullestad).  
 
Planområdet inngår i et større område som er registrert som kulturlandskap av nasjonal og / 
eller regional verdi (Ski kirke med omgivelser). Området er avsatt til «hensynssone bevaring 
av kulturmiljø» i kommuneplanens arealdel. Bestemmelsen til hensynssonen sier blant annet 
at det sammenhengende åpne jordbrukslandskapet mellom middelalderkirkene i Ski og 
moreneryggene med tidlig bosetningsspor og ferdselsveier bør bevares. Konsekvensene av 
nye tiltak skal utredes, med særlig vekt på landskapsbilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatisk fredete kulturminner   Kulturlandskap av nasjonal og / eller regional  
      verdi (blå området)  
 

2.7 Støy og annen forurensning   
Langhusveien er relativt sterk trafikkert og tilgrensede eiendommer ligger helt eller delvis 
over den anbefalte støygrensen for støyfølsom bebyggelse, dvs. i gul og rød støysone. 
Biltrafikken er samtidig en utslippskilde for NOx og støv.  
Trafikken på Vardåsveien er betydelig mindre enn på Langhusveien, og en stor del er knyttet 
til parkeringsplassen syd for sykehuset. Derifra avtar trafikken jo lenger nord man kommer i 
Vardåsveien, og utgjør ikke en vesentlig kilde for støy og luftforurensning.  
 

2.8 Naturmangfold  
Området som skal bebygges består en av kolle med høye furutrær og en parkeringsplass. 
Det finnes ingen registreringer i naturbase og artsdatabanken. 
 

2.9 Friluftsliv, rekreasjon  
Nord for planområdet ligger Vardåsen. I gjeldende reguleringsplanen er det regulert inn en 
turvei øst for planområdet som skal sikre enn gangforbindelse mellom Vardehaugveien og 
Vardåsveien og videre til Vardåsen. Turveien er ikke opparbeidet, og den nordre delen 
brukes faktisk som parkering og kjøreatkomst. Ellers kan det brukes Haugerveien / 
Vardåsveien som atkomstvei til turområdet.  
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2.10 Teknisk infrastruktur  
Ved innkjøringen til sykehuset ligger det en pumpestasjon som forsyner nabolaget med 
vann. Trykkforsterkeren må mest sannsynlig oppgraderes for å forsyne et nybygg for 
lokalmedisinsk senter og legevakt. Kommunal vann- og avløpsledning ligger langs 
Vardåsveien, og ha god kapasitet. Elforsyningen til tomten og nabolaget skjer via trafo på 
østsiden av sykehuset. Fra trafoen går det høyspentlinjer i bakken nord- og østover.  
 

 
Vann / avløp              Trafo og høyspentlinjer  
 

2.11 Fjernvarme  
Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  
 

2.12 Grunnforhold  
Utbyggingsområde består av fjell med en tynt humusdekke / tynt torvdekke. I andre deler av 
planområdet er det registrert marin strandavsetning, tynn hav- og strandavsetning, tykk 
havsetning. Dette kan være en indikasjon på leire er dermed på vanskelige grunnforhold. 
 

 
Oversikt over løsmasser i planområdet (Kilde: www.ngu.no)  
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3 Planstatus  
 

3.1 Kommuneplanens arealdel  
 

 
Planområdets beliggenhet vist i forhold til kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.6.2011 
 
Området der lokalmedisinsk senter / legevakt skal etableres er avsatt til «offentlig eller privat 
tjenesteyting – nåværende sykehus». Eiendommen til eksisterende Ski sykehus er stort sett 
avsatt til «offentlig eller privat tjenesteyting – nåværende sykehus», en del i sør er avsatt til 
«parkeringsplasser». En liten del i nordøstlig hjørnet i planområdet er avsatt til grøntstruktur -  
friområdet. Vardåsveien inngår i arealer for bolig, offentlig eller privat tjenesteyting  - 
framtidig barnehage, offentlig eller privat tjenesteyting - nåværende sykehus, og 
parkeringsplasser. Langhusveien er avsatt til offentlig veg. Hele planområdet inngår i et 
område som er avsatt til hensynsone – bevaring kulturmiljø (H570_1). Arealet langs 
Langhusveien inngår i hensynsone – rød og gul støysone (H210_1).  
 

3.2 Gjeldende regulering  
 
Planområdet ligger innenfor følgende reguleringsplaner  

-  «Et område mellom Langhus og Ski stasjonsby til landbruksformål» (PlanID 51), vedtatt 
12.11.1970 

- «Vardåsen» (PlanID 69), vedtatt 4.12.1974 
- «Gangveg langs Langhusveien» (PlanID 105), vedtatt 19.12.1980 
- «Området øst for Langhusvn. på strekningen Kirkevn. – Vardåsvn» (PlanID 143), vedtatt 

27.2.1985 
- «Vardåsveien 8» (PlanID 201004), vedtatt 19.10.2011 
- «Del av Vardåsen» (PlanID 201305), vedtatt 5.2.2014 
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Reguleringsstatus  
 
Området som skal brukes til LMS / LV er regulert til «offentlig institusjon – sykehus» (Plan 
69). Sykehustomta er regulert til det «offentlig institusjon – sykehus» og «parkering» med 
atkomst fra Haugerveien (Plan 69). Atkomstvei til parkeringsplassen øst for sykehuset er 
regulert til «friområde – turvei» (Plan 69). Vardåsveien er regulert til «offentlig kjørevei» med 
en reguleringsbredde på 10,0 m og en byggegrense på 12,5 m fra senterlinje vei (Plan 69, 
105, 2010004). I plan nr. 143 ble blant annet den nedre delen av Vardåsveien og 
kryssutformingen med Langhusveien endret i forhold til den opprinnelige planen nr. 69. 
Haugerveien er regulert til «offentlig vei» med en reguleringsbredde på 10,0 m og en 
byggegrense på 10 m fra senterlinje. (Plan 69). Langhusveien er regulert til «offentlig vei» 
med byggegrense på 30 m fra senterlinje vei, busslommer nord og sør for krysset med 
Vardåsveien og gang- og sykkelvei (Plan 69, 105 og 143). Arealet sør for Langhusveien er 
regulert til «jord- og skogbruk» (Plan 51).  
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4 Beskrivelse av planforslag  
 

4.1 Reguleringsformål  
 
Område foreslås regulert til 
 
Bebyggelse og anlegg  
 Institusjon (1163)      o_I1, o_I2 
 Bolig - frittliggende småhusbebyggelse (1111) B1 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 Veg (2010)       
 Kjørevei (2011) 
 Fortau (2012) 

Gang- og sykkelvei (2015) 
Annen veigrunn – tekniske anlegg (2018) 
Annen veigrunn – grøntareal (2019)  
Kollektivholdeplass (2073) 
Parkering (2082) 

 
Hensynssoner  
 Frisikt 
 

4.2 Lokalmedisinsk senter og legevakt, felt o_I1 
Det ble utarbeidet en mulighetsstudie som ligger til grunn for planforslaget. Innholdet gjengis 
under i korte trekk med noen suppleringer. For en utfyllende beskrivelse, snitt, illustrasjoner 
m.m. vises det til vedlagt mulighetsstudie.  
 

4.2.1 Lokalisering  

Et viktig premiss for lokaliseringen av LMS og legevakta er at den skal ha tilknytning til 
sykehuset for å oppnå faglige og økonomiske synergier. Det ble ikke utredet alternative 
lokaliseringer i planarbeidet.  
 

4.2.2 Plassering og utforming 

LMS / LV skal plasseres i direkte forbindelse med Ski sykehus for å oppnå størst mulig 
synergi. LMS skal benytte ambulansemottak, diagnostikk- og laboratoriefunksjoner på Ski 
sykehus, og har mulighet for sambruk av kjøkkentjenester, varelevering og renovasjon.  
Det er viktig med en trinnløs overgang mellom LMS/LV og plan 02 og 03 i Ski sykehus.  
Med ønsket om synergi og sambruk som utgangspunkt ble det vurdert ulike plasseringer av 
LMS / LV på sykehustomta, og konkludert med at den må plasseres nord for sykehuset. Et 
potensielt alternativ plassering på sørsida er man ikke gått videre med, siden dette ville 
berøre eksisterende funksjoner på Ski sykehus, medføre krevende logistikkforhold og 
vesentlig høyere kostnader. Opprinnelig var det planlagt å etablere LMS i et påbygg på 
sykehuset, men det viste seg at dette ville være blant annet teknisk og finansiell svært 
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krevende. Legevakten er ikke en nyetablering, men skal flyttes fra nåværende lokaler i Ski 
sykehus til det nye bygget. Byggegrensen settes til 4 m fra eiendomsgrensen mot 
Vardåsveien.  
 
Planforslaget åpner for et bygg i 3 etasjer med en grunnflate på ca. 1500 m2. Tillat maksimal 
gesimshøyde for bygningen er kote +171,5, noe som tilsvarer høyden på teknisk påbygg på 
sykehuset. LMS / LV skal i første omgang oppføres i to etasjer med et teknisk rom på taket 
(byggetrinn 1). Utgangspunktet er plan 02 av eksisterende sykehus (kote +161). Første 
etasje vil medføre større terrenginngrep, spesielt i kollen nord for sykehuset. I første etasje 
skal det etableres legevakt og parkering. I andre etasje skal det være sengeavdelingen for 
øyeblikkelig hjelp med 24 sengeplasser. Dimensjoneringen av sengeavdelingen tar allerede 
høyde for et eventuell fremtidig behov som går utover de plassene som må etableres med en 
gang etter statlig norm (16 sengeplasser). Prosjektets budsjett er basert på tilskudd fra 
Husbanken, noe som påvirker utformingen av bygget (blant annet fasadelengden som følge 
av krav om minimum størrelse og geometri på beboerrom).  
En utvidelse i 3.etasje vil kunne brukes for å møte ulike framtidige behov (byggetrinn 2). 
Teknisk rom på taket av LMS / LV vil i så fall bli integrert i denne etasjen. Utbygd 3. etasje vil 
medføre krav til 2-3 ytterligere rømningstrapper på utsiden av bygget.  
 
Mulighetsstudien viser to alternative hovedprinsipper for utformingen av LMS / LV. 
Planforslaget åpner for begge to. Alternativ 1 er et kompakt bygg med et tydelig og enkelt 
volum, som fyller nesten hele tomten nord for sykehuset inkludert kollen. Alternativ 2 består 
av to volumer med et mellombygg. Bygget er utformet med tanke på å bevare så mye som 
mulig av kollen. Samtidig utnyttes tomtearealet mest effektivt. Den østre delen av bygget 
strekker seg sørover på det som i dag er parkering for ansatte ved Ski sykehus.  
 

 
Alternativ 1 (t.v.) og alternativ 2 (t.h.). Byggetrinn 2 er vist med mørkgrå farge  
 
Illustrasjonene er foreløpige og har til hensikt å visualisere de ytre rammene innenfor 
prosjektet kan realiseres.  
 

4.2.3 Atkomst  

Atkomsten til legevakt er fra Vardåsveien på kote +161. Hele området mellom veien og 
bygget planeres til dette nivået. Inngangen til legevakt vil dermed ligge på samme nivå som 
eksisterende hovedinngang til sykehuset, slik at det i framtid kan også være aktuelt med en 
felles løsning. Besøkende til øyeblikkelig hjelp vil ha atkomst fra nord. Kjøreatkomsten til 
parkeringskjelleren er dagens kjøreatkomst nordfra fra Vardåsveien. Ambulanseatkomsten til 
Ski sykehus skal også benyttes av LMS / LV.  
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4.2.4 Parkering  

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel har ikke et spesielt parkeringskrav knyttet til 
formålet LMS / LV. Det legges derfor parkeringskravet for sykehjem / omsorgsbolig til grunn, 
som er 0,6 parkeringsplasser / seng og 0,4 sykkelplasser per / seng. Legevakten er kun 
åpen fra kl. 18 til 7, og kan bruke de samme parkeringsplassene som i dag og / eller de nye 
plassene i parkeringskjelleren til LMS (sambruk).  
 
Parkering knyttet til etablering av LMS / LV skal etableres i parkeringskjeller. Ifølge 
ovennevnte parkeringskravet er det behov for minst 15 plasser ved oppføring av bygget i to 
etasjer, dvs. legevakt og sengeavdeling med 24 sengeplasser (byggetrinn 1). 
Parkeringsplassene skal kunne brukes for ansatte, besøkende og pasienter til LMS og LV. 
Minst 10 % av biloppstillingsplasser skal være tilrettelagt for personer med nedsatt 
funksjonsevne, dog være minst to. Innkjøringen til parkeringskjelleren er på kote +161, og 
ligger dermed ca. 1-2 m lavere enn eksisterende terreng. Parkeringsløsningen medfører at 
det må etableres en nedkjøringsrampe mot øst, og at eksisterende parkeringsareal for de 
ansatte på Ski sykehus (ca. 20 plasser) må reetableres foran innkjøringen til 
parkeringskjeller og langs østfasaden på LMS. Det må også avsettes nok manøvreringsareal 
foran parkeringskjeller for kranbil og renovasjonsbil / liten lastebil.  
 
Ved en eventuell utvidelse av LMS / LV (3. etasje / byggetrinn 2) utløses det ytterligere 
parkeringsbehov, som vil være avhengig av hva denne etasjen skal brukes til. Legger man 
en utvidelse av sengeavdelingen til grunn, og at arealet i 3.etasje utgjør ca. 75 % av 
underliggende etasje på grunn av teknisk rom, vil behovet være minst 11-12 plasser. 
Behovet vil ikke uten videre kunne dekkes på tomta. Mulige alternativer kan være å skaffe 
flere plasser på parkeringsplassen sør for sykehuset. Potensialet der er begrenset uten en 
større omorganisering / ombygging av parkeringsarealet. Eventuelt kan det også brukes den 
framtidige offentlige parkeringsplassen på nåværende barnehagetomt (som skal tå ferdig 
2016/2017). Størrelsen på dette arealet er ca. 1,5 daa. Det er tenkt at plassen skal ha minst 
40 bilparkeringsplasser, som i første omgang skal disponeres av den nye barnehagen men 
også gi muligheter for sambruk. I tillegg det skal avsettes areal til renovasjon inkludert 
snumulighet for renovasjonsbiler. Hvor mange bilparkeringsplasser kan etableres utover 40 
som eventuelt kan disponeres av LMS / LV vil være avhengig av utforming av 
parkeringsplassen og kjøresystem. Dette må nærmere utredes i videre planarbeidet. Det tas 
inn en rekkefølgebestemmelse om at utvidelsen ikke kan skje før det kan dokumenteres at 
parkeringsbehovet er dekket. Overflateparkering bør i alle fall begrenses til arealet sør, vest 
og øst for LMS / LV.  
 

4.2.5 Renovasjon og varelevering  

I utgangspunktet er det ønskelig at varelevering og renovasjon kan skje via Ski sykehus sitt 
mottak og avfallssentral på sørsiden av sykehuset. Dette for å begrense trafikk, spesielt 
lastebiler, til området. Dersom det skulle vise seg at sambruk ikke er mulig, er det avsatt 
plass til for snuhammer for renovasjonsbiler utenfor parkeringskjeller på LMS. Varelevering 
er mulig for mindre lastebiler ved hovedinngangen til legevakt ved dagtid, men det der 
foreløpig ikke etablert et eget varemottak.  

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 71/146



15 
 

4.3 Eksisterende sykehus, felt o_I2 
Det endres ikke noe i dagens bruk eller planstatus. Reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplanen for «Vardåsen» (PlanID 69) opprettholdes.  
 

4.4 Bolig B1 
Det endres ikke noe i dagens bruk eller planstatus. Området er tatt med for å få en 
hensiktsmessig avgrensing mot tilgrensende reguleringsplanen. Reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplanen for «Vardåsen» (PlanID 69) opprettholdes.  
 

4.5 Kryss Langhusveien / Vardåsveien  
Prinsippene for kryssutformingen og plassering av busslommer i planforslaget er drøftet med 
og akseptert av Statens Vegvesen.  
Planen legger til rette for etablering av et kanalisert kryss med venstresvingfelt. Utformingen 
er i tråd med anbefalingen i Statens Vegvesen sin håndbok 017. I trafikkanalysen ble det 
også vurdert en mindre omfattende / plasskrevende alternativ (passeringslomme forbi 
venstresvingende), men den ble ikke akseptert av SVV.  
 
Planen legger til rette for busslommer nord og sør for krysset. Plasseringen er i tråd med 
føringene i Statens Vegvesen sin håndbok 232, som blant annet er at  

• Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør holdeplasser normalt legges etter kryss. 
Busslommer bør plasseres diagonalt på hver side av vegen slik at gangkryssing skjer 
bak bussen. 

• Holdeplasser kan legges innenfor frisiktsoner i vegkryss, men leskur bør plasseres 
utenfor. 

 
Grunneieren i Vardåsveien 2 er imot at busslommen plasseres nord for krysset, siden dette 
etter hans skjønn medfører ekstra støy og sjenerende innsyn. Det ble vurdert en alternativ 
plassering av busslommene sør for krysset (se enkelt prinsippskisse under). Statens 
vegvesen aksepterer ikke en slik løsning med følgende begrunnelse:  

Det vil medføre at fotgjengerkryssing av Langhusvegen vil skje langt fra 
kryssområdet. Fotgjengerkryssing bør skje nær kryssområdet – og over fysisk 
trafikkøy i et fullkanalisert kryss, jf. tegning for denne krysstypen. Plassering av 
busslommen etter krysset er også en fordel i forhold til frisikt i krysset. 
I og med at det ikke er snakk om store inngrep i privat eiendom for å få anlagt 
busslommen (busslommen plasseres mellom eksiterende gangveg og fylkesveg) og 
avstand fra gang- og sykkelveg til bolig er på det minste ca. 14 m, mener vi det ikke 
er tungtveiende hensyn som skulle tilsi fravik fra anbefalingene i vegnormalene. 
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Alternativ plassering av busstopp sør for krysset 
 

4.6 Kryss / avkjørsler langs Vardåsveien  
Vinkelen mellom veiarmene i krysset mellom Vardåsveien og Haugerveien er i 
utgangspunktet ikke anbefalt utforming da man bør tilstrebe en mere rettvinklet løsning. På 
grunn av den bratte stigningen i Vardåsveien (ca 10 %) er det vanskelig å endre dagens 
utforming av krysset i vesentlig grad. I planforslaget legges til rette for en viss oppstramming.  
 
Adkomsten til parkeringsplassen sør for sykehuset, er strammet opp slik at det blir en mere 
definert kryssing av gangtrafikken, hvilket normalt bidrar til bedre sikkerhet. 
 
Det reguleres inn frisiktsoner fra private eiendommer mot fortau og kjørevei.  
 

4.7 Fortau langs Vardåsveien  
Planforslaget legger til rette for et sammenhengende fortau fra Langhusveien / ny 
bussholdeplass til sykehus og LMS. Det reguleres inn ny fortau i nedre delen av Vardåsveien 
med utgangspunktet i veien slik den er regulert i dag. Bredden på fortauet er 2,5 m pluss 
sideareal. Ved kryssing av Haugerveien og atkomsten til parkeringsplassen sør for 
sykehuset er fortauet trukket litt vekk fra veikanten.  
Eksisterende fortau nord for parkeringsplassen reguleres med samme bredde for å tilpasse 
standarden. I tillegg forlenges eksisterende fortau litt nordover fram til vendehammeren.  
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5 Konsekvenser av planforslaget  
 

5.1 Forhold til eksisterende planer  
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel. Byggegrensen langs 
Vardåsveien endres i den nordre delen til 4 m fra eiendomsgrensen. Kjøreatkomsten til 
parkeringskjelleren til LMS medfører at regulert «turvei» omreguleres til vegformål, men dette 
endrer ikke noe i faktisk bruk (som er kjøreatkomst).  
 

5.2 Estetikk  
I mulighetsstudien er det vist to alternativer som vil ha ulike visuelle virkninger. Det vil også 
være forskjell om bygget oppføres i 2 etasjer med teknisk rom på tak (byggetrinn 1), eller 
med 3 fulle etasjer (byggetrinn 2). Alternativ 1 har et tydelig og enkelt volum som medfører 
store inngrep i kollen nord for tomta. I alternativ 2 er vist et mindre kompakt volum, noe som 
kan oppleves mindre ruvende i nabolaget. Samtidig er inngrepet i kollen med tilhørende 
vegetasjon mindre. I byggetrinn 1 vil teknisk rom på taket bli synlig, og det vil være viktig at 
den få en god arkitektonisk utforming.  
Ved byggetrinn 1 vil høyden på bygget omtrent være av eksisterende sykehus (kote +168). 
Kun teknisk rom vil være 3 m høyere (kote + 171,5), men ikke vesentlig høyere enn teknisk 
rom på taket av eksisterende sykehus. Ved byggetrinn 2 vil hele 3. etasje (inkludert teknisk 
rom) være 3 m høyere enn dagens sykehus. Første etasje (legevakt og parkeringskjeller) vil 
delvis ligge under ferdig planert terreng og dermed ikke være synlig fra alle retninger. Ved 
byggetrinn 1 vil gesimshøyden på LMS / LV omtrent være 4-10 m høyere enn eksisterende 
terreng på omkringliggende boligbebyggelse. I tillegg kommer 3,5 m for teknisk bygg. 
Samtidig er avstanden mellom LMS / LV og nabobebyggelse ca. 20 og 30 m. Ved byggetrinn 
2 vil høydeforskjellen mellom gesims på LMS / LV og terrenget av omkringliggende 
boligbebyggelse være mellom 7,5 og 13,5 m.  
 

5.3 Landskap  
Fjernvirkningen er vurdert fra standpunkter i øst, sørøst, sør og vest. Etablering av bygget 
nord for sykehuset gjør at første og andre etasje i liten grad blir synlig. Teknisk rom og en 
eventuell 3. etasje kan i større grad bli synlig, men uten å få en dominerende eller 
skjemmende virkning. Den visuelle virkningen vil i all hovedsak bli dempet av eksisterende 
sykehus med sidebygninger, og / eller bakenforliggende høye trær. For fjernvirkningen vises 
det til bilder i kapittel 3.4. LMS / LV vil være litt lavere enn eksisterende påbygg på sykehus. 
Det vil også være viktig å dempe den visuelle virkning ved bruk av mørke farger.  
 

5.4 Trafikkforhold  
 
Trafikkøkning  
Trafikkanalysen viser at etableringen av LMS / LV vil genere relativ lite trafikk (ÅDT 83 for 
byggetrinn 1). En potensiell utvidelse av LMS / LV (byggetrinn 2 / tredje etasje) er ikke 
utredet. Arealet i 3. etasje utgjør ca. 75 % av 2. etasje. Av dette følger at en utvidelse vil 
genere en ytterligere ÅDT på 62. En full utbygging av LMS / LV vil følgelig generere en ÅDT 
på totalt ca. 150.  
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Trafikkanalysen utreder også virkningen av samlet utbygging i planområdet, dvs. inkludert 
fremtidig utvidelse av barnehagen. Utvidelsen av barnehagen vil medføre økt trafikk på ca. 
229 ÅDT. Fremtidig utbygging i planområdet vil dermed totalt føre til en trafikkøkning på ÅDT 
312. Dersom LMS / LV utvides vil totalt trafikkøkning være på ÅDT 374.  
Kapasitetsberegningen av krysset Langhusveien / Vardåsveien viser at det fortsatt er gode 
avviklingsforhold i alle tilfartene i krysset med trafikkøkningen som følge av utbyggingen, og 
dagens geometri. Dersom krysset bygges om med nytt venstresvingfelt i Langhusveien vil 
kapasiteten bli enda bedre. Trafikkøkningen som følge av en eventuell utvidelse av LMS / LV 
(byggetrinn 2) er ikke tatt med i kapasitetsberegningen, men den er så liten at den vil ikke 
føre til vesentlige endringer i resultatet og konklusjonen.  
 
Parkering  
Parkering vil bli etablert på egen tomt med nok kapasitet for å dekke behovet for byggetrinn 1 
av LMS / LV. Parkeringsbehovet for en eventuell utvidelse av LMS / LV kan ikke uten videre 
dekkes på tomta. En utvidelse er derfor ikke aktuell før det er dokumentert at 
parkeringskravet lar seg oppfylle. Eventuell potensial på parkeringsplassen sør for sykehuset 
og/eller på den fremtidige offentlige parkeringsplassen nord for planområdet må nærmere 
utredes videre i planarbeidet. Utbyggingen medfører behov for flytting av eksisterende 
bilparkeringsplasser for ansatte til Ski sykehus. Bilparkeringsplasser lar seg reetablere på 
tomta i samme antall.  
 
Trafikksikkerhet  
Trafikkutredningen viser at LMS / LV vil generere relativt lite trafikk. Etablering av ny fortau i 
nedre delen av Vardåsveien vil bedre sikkerheten og trygghetsfølelsen for gående. Det 
samme gjelder for utvidelse og forlengelse av fortauet i nordre delen av Vardåsveien. 
I tillegg vil oppstramming av krysset Vardåsveien / Haugerveien og atkomsten til 
parkeringsplassen sør for sykehuset bidrar til bedre sikkerhet.  
 
Kollektivtilbud  
Etablering av bussholdeplasser i Langhusveien ved Vardåsveien vil bedre kollektivdekningen 
til Ski sykehus, LMS / LV og barnehagen. Bussholdeplassen vil mest sannsynlig bli brukt av 
busslinjen 906, som har en god frekvens med 4 avganger per time og retning i dag. Imidlertid 
er stigningsforholdene i Vardåsveien ikke optimale (ca. 10 % på deler av strekningen), særlig 
med tanke på brukergrupper til ovennevnte institusjonene. Avstanden mellom 
bussholdeplassen og hovedinngangen til sykehuset og LMS / LV er ca. 350 m og vurderes 
som akseptabelt.  
 

5.5 Teknisk infrastruktur  
Kapasitet på vann og avløp er god. Trykkforsterkeren må mest sannsynlig oppgraderes for å 
forsyne et nybygg for lokalmedisinsk senter og legevakt. Det kan være behov for å flytte eller 
senke høyspentkabler på østsiden av sykehuset i forbindelse med bygging av 
nedkjøringsrampe til parkeringskjelleren.  
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5.6 Støy  

5.6.1 Etablering av LMS / LV  

Lokalmedisinsk senter kan regnes som et støyfølsomt bruksformål. Ifølge «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012» bør slik bebyggelse i utgangspunktet 
kun tillates i områder der støynivået ligger under den anbefalte grenseverdien (Lden = 55 db), 
eller gjennomføres avbøtende tiltak for å komme under denne grensen. Kartet X 104 i 
støyberegningen viser støyforholdene for alle veier i planområdet i år 2034. Ifølge dette 
kartet vil en del av LMS / LV kunne ligge i eller inntil gul sone, dersom man legger 
beregninger i trafikkanalysen til grunn (ÅDT på 1700-1800 i Vardåsveien). Som redegjort i 
kapittel 2.5 «Trafikale forhold» vil trafikkmengden i den nordre delen av Vardåsveien være 
mye lavere enn ÅDT 1700-1800, og dermed også støynivået mindre enn vist i kartet. Uansett 
vil det være byggeteknisk mulig å tilfredsstille anbefalte støygrenser.  
Støyutredningen konkluder med at trafikkmengden som følge av fremtidig utbygging i 
området, deriblant LMS / LV, endrer lydnivået < 1db og er knapt merkbart (se pkt. 3.2).  
 
Samlet sett vil etablering av LMS / LV hverken forutsetter støyskjerming av 
utbyggingsområdet, eller utløser behov for støyskjerming langs Vardåsveien og krysset med 
Langhusveien.  
 

5.6.2 Støy i forhold til kryssutbedring  

I støyutredningen er det nærmere vurdert hvorvidt kryssutbedringen Langhusveien / 
Vardåsveien, etablering av busslommer og fortau langs Vardåsveien vil utløse behov for 
støyskjerming. Konklusjonen er som følger:  

Det anbefales at avbøtende tiltak vurderes for boliger langs Langhusveien som følge 
av fremkommelighetstiltak (kryssutbedring og etablering av busslommer), nærmere 
bestemt for Langhusveien 11, 15, 17a, 17b og Vardåsveien 2 og 4. En langsgående 
skjerm langs Langhusveien vil mest sannsynlig ha lite effekt, og lokale skjermer er da 
mer egnet.  

 
Statens Vegvesens vurderer saken som følger:  

Det vil først være aktuelt å skjerme når krysset bygges om. Retningslinjen T-1442 / 
2012 skal legges til grunn for gjennomføringen av kryssombyggingen. Det vil bli gjort 
nye støyvurderinger ved prosjektering/byggeplan som vi være mer konkret i forhold til 
hvem som har krav på tiltak og hva tiltakene som skal omfatte. Dersom bare 
busslommene bygges i første omgang, vil vurdering av støy og krav til tiltak bli 
gjennomført ved prosjektering av dette tiltaket. Fortau er et miljøtiltak og utløser ikke 
krav om støyskjerming.  

 

5.7 Naturmangfold  
Naturmangfoldloven § 7 stiller krav til at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8- 12 skal 
legges til grunn ved all utøving av offentlig myndighet.  
Det er i følge kommunens naturmangfoldregistreringer ikke funnet truede eller spesielt 
verdifulle arter eller naturtyper innenfor planområdet. Det er heller ingen registeringer i 
naturbasen eller artskart.  
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Kommunen vurderer at kommunens naturmangfoldregistrering er oppdatert og av god 
kvalitet, og at kunnskapsgrunnlaget for planområdet derfor er godt (jfr naturmangfoldloven § 
8). Ettersom det ikke er funnet verdifull natur i området, og virkningene av tiltaket er svært 
begrenset ser kommunen ingen grunn til å vurdere prinsippene i §§9-12 ytterligere.  
 

5.8 Friluftsliv og rekreasjon  
Planforslaget har ingen innvirkning på friluftsinteresser.  
 

5.9 Kulturminner og kulturmiljø  
Det er ingen automatisk fredete eller nye tids kulturminner innenfor planområdet. Registrerte 
gravfelter øst og sør for planområdet vil ikke bli berørt av utbyggingen. Utbyggings virkning 
av landskapsbildet er vurdert i kapittel 6.3., og vil ikke ha vesentlig negativ innvirkning på 
kulturlandskapet.  
 

5.10 Universell utforming  
Universell utforming og tilgjengelighet for alle forutsettes løst på en god måte i byggesaken 
ihht. TEK 10. Imidlertid har Vardåsveien en gjennomsnittlig stigning på 10 %, og er dermed 
brattere enn anbefalt.  
 

5.11 Landbruk  
Etablering av busslomme i sørgående retning og breddeutvidelsen av Langhusveien som 
følge av kryssutbedring kan medføre tap av ca. 0,5 da full dyrka jord av svært god 
jordkvalitet (skråningsutslag). Inngrep i eiendommen og tap av dyrka jord kan unngås ved å 
oppføre en forstøtningsmur. Høydeforskjellen mellom vei og dagens skråningsfot er ca. 2-3 
m.  
 

5.12 Barn og unges interesser  
Utbyggingsområdet består blant annet av en liten kolle med vegetasjon, som vurderes som 
ikke spesielt egnet til opphold og lek. Utbyggingsområdet for øvrig er trafikkareal. Etablering 
av sammenhengende fortau, oppstramming av kryss Vardåsveien / Haugerveien og 
innkjøring til parkeringsplassen sør for sykehuset samt kryssutbedring Langhusveien / 
Vardåsveien vil bidra til en forbedring av trafikksikkerheten i området.  
 

5.13 Samfunnssikkerhet  
Langs Langhusveien og nedre delen av Vardåsveien er det registrert marine avsetninger. 
Dette kan indikere dårlige grunnforhold. På dette området legger planforslaget opp til 
kryssutbedring, etablering av busslommer og fortau. Omfanget av disse tiltakene er relativ 
begrenset. Det tas inn et rekkefølgekrav om at det må foreligge en geoteknisk vurdering før 
det kan gis tillatelse til disse tiltakene.  
Det er registrert moderat aktsomhet for radon. Radon som vil bli håndtert ifbm. 
byggesaksbehandlingen iht. TEK 10. Ellers er det ikke identifisert spesielle forhold i 
planområdet (se vedlagt ROS-analyse).  
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6 Planprosess og medvirkning  
 

6.1 Planprosess  
 
Oppstartsmøte:  18.12.2013 
Varsel om oppstart:  16.1.-14.2. 2014  
 
Det ble avholdt flere møter mellom Ski kommune / planavdelingen, Oppegård kommune og 
C.F. Møller, der det ble drøftet rammer for planarbeidet og skisser for etablering 
lokalmedisinsk senter / legevakt. Spørsmål knyttet til utbedring av krysset Langhusveien / 
Vardåsveien, etablering av busslommer og støy ble avklart i samarbeid mellom Statens 
Vegvesen, Ski kommune / Planavdelingen og konsulentfirma SWECO.  
Ski kommune hadde et møte med grunneieren av Vardåsveien 2 på stedet for å vurdere 
planforslagets konsekvenser for denne eiendommen.  
 

6.2 Uttalelser under varsel om oppstart  
Igangsetting av detaljregulering ble annonsert i Østlandets blad 18.1.2014, og på 
kommunens nettside. Berørte naboer og myndigheter har blitt varslet med brev datert 
16.1.2014. Et sammendrag av disse med rådmannens kommentar gjengis nedenfor.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 7.2.2014 
Fylkesmannen har ingen konkrete merknader til saken.  
 
Ski kommunens kommentar 
Ingen.  
 
Akershus Fylkeskommune, brev av 14.2 og 17.2.2014 
Påpeker at planområdet ligger innenfor område nummer 58 Ski kirke med omgivelser i 
rapporten Kulturlandskap i Follo (2008). Landskapet er vurdert til å ha regional og/eller 
nasjonal verdi. Den nye bebyggelsen vil bli liggende på en høyde, og fjernvirkning og 
siktlinjer må vurderes grundig. Det må gjennomføres en arkeologisk registrering av 
planområdet ihht. tiol kml § 9.  
 
Kommentar 
Etablering av bygget nord for sykehuset gjør at første og andre etasje i liten grad blir synlig. 
Teknisk rom og en eventuell 3. etasje kan i større grad bli synlig, men uten å få en 
dominerende eller skjemmende virkning. Den visuelle virkningen vil i all hovedsak bli dempet 
av eksisterende sykehus med sidebygninger, og / eller bakenforliggende høye trær. 
Virkningen kan ytterligere blir dempet ved bruk av mørke farger. Arkeologisk undersøkelse 
av området er gjennomført. Det ble ikke funnet nye kulturminner.  
 
Statens Vegvesen, brev av 14.2.2014 
SVV forutsetter at utforming av kryss og bussholdeplasser utarbeides i samråd med dem.  
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Ski kommunens kommentar 
Prinsippene for kryssutformingen og plassering av busslommer i planforslaget er drøftet med 
og akseptert av Statens Vegvesen.  
 
NVE, epost av 14.2.2014  
Opplyser om at de på grunn av redusert bemanning er nødt til å sende en standardtekst, og 
forventer at kommunen utreder de temaene som er relevante i reguleringsplanarbeidet.  
 
Ski kommunens kommentar 
Langs Langhusveien og nedre delen av Vardåsveien er det registrert marine avsetninger. 
Dette kan indikere dårlige grunnforhold og kvikkleirefare. Ifølge NVE må det dokumenteres at 
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere før det kan planlegges byggetiltak eller 
terrenginngrep. Planforslaget legger opp til kryssutbedring, etablering av busslommer og 
fortau i områdene med marine avsetninger. Det tas inn et rekkefølgekrav om at det må 
foreligge en geoteknisk vurdering før det kan gis tillatelse til tiltakene. 
 
Energi 1 Follo Røyken, epost av 13.3. og 14.3.2014 
Opplyser om at det finnes en trafo og høyspentlinjer på østsiden av sykehuset. Utbyggingen 
kan medføre behov for å senke eller flytte kablene.  
 
Ski kommunens kommentar 
Dette vil bli tatt hensyn til i det videre planarbeidet.  
 
Follo Ren, brev av 13.2.2014 
Opplyser om at de har ansvar for kommunal renovasjon (husholdningsavfall) og ikke for 

renovasjon av næringsområder og offentlige bygg. De har derfor ingen merknader til 

detaljreguleringen. 

 

Ski kommunens kommentar 
Foretrukket løsning er å benytte sykehusets avfallssentral. Uavhengig av det er det mulighet for 

renovasjon og snumulighet for renovasjonsbiler på tomta.  

  
Ambulanseavdelingen / v Roy Pedersen (Vardåsveien 8), epost av 25.2.2014 
Opplyser om at de utfører ca. 17 oppdrag i døgnet, dvs. at det blir ca. 35 kjøreturer til og fra 
stasjonen. Bemerker at manglende fortau gjør at det kan bli trang om plassen når de rykker 
ut og det kommer biler imot. Han bemerker at kan oppstår overvannsproblemer forbi deres 
eiendom og ned mot Langhusveien, og håper at man tar hensyn til det og legger dette i rør.  
 
Ski kommunens kommentar 
Planforslaget legger til rette for fortau. Overvannsproblematikk må nærmere vurderes i 
detaljprosjekteringen av veien. I reguleringsplanen er det viktig å sette av tilstrekkelig areal til 
grøft langs Vardåsveien.  
 
Svein Arne Sølvberg (Vardåsveien 2), epost av 22.1.2014 og 18.2.2014  
Er positiv til en kryssutbedring og nytt fortau. Han er imidlertid sterkt imot en eventuell 
plassering av busslommen nord for krysset Langhusveien / Vardåsveien, fordi dette fører til 
sjenerende innsyn fra passasjerene når bussen står (i stua /uteoppholdsarealer) og økt støy i 
forbindelse med start og oppbremsing av busser. Han opplever at dette kommer på toppen 
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av ulempene fra før (tidligere grunnavståelser, støy og trafikk knyttet til Langhusveien), og 
mener at dette vil (ytterligere) forringe bokvaliteten og eiendomsverdien på eiendommen. 
Han varsler at han vil søke erstatning for verdireduksjonen. Han går ut fra at en plassering av 
busslommen nærmest krysset ikke er mulig på grunn av frisiktskravene, og mener dette 
uansett vil ikke ha nevneverdig avbøtende virkning. 
Som et alternativ 1 foreslår han at busslommen i nordgående retning legges sør for krysset. 
Der ligger den i større avstand til husene, det er lettere å skjerme for innsyn og støy, og folk 
kan gå rett på det nye fortauet uten å måtte krysse Vardåsveien. Foreslått alternativ 2 er å 
legge busslommen ca. 100 m nord for krysset der det er ingen konflikt med beboere. 
Påpeker at byggegrensen fra senterlinje Langhusveien er ca. 25 m, og mener at den 
avstanden ikke kan overholdes dersom busslommen plasseres i kanten av tomtegrensen.  
 
Ski kommunens kommentar 
Planforslaget legger opp til at busslommene legges etter kryss i nord- og sørgående retning. 
Det ble gjennomført en befaring med han den 17.2., og oppgitte ulempene fra før og knyttet 
til plassering av busslommen kan bekreftes. Det er vurdert en plassering slik han foreslår i 
alternativ 1. Det ble konkludert med at dette er en mindre god løsning, og ble ikke akseptert 
av Statens Vegvesen (se kapitel 4.4.). Alternativ 2 er av samme grunn ikke aktuell. 
Busslommen plasseres i grøftarealet mellom dagens kjørebanekant og dagens gang- og 
sykkelvei. Avstanden til fasaden vil være minst 20 m, og leskuret vil ikke være synlig grunnet 
høydeforskjell. Senterlinje vei flyttes ikke, dvs. trafikken og dermed støyen flyttes ikke 
nærmere huset. Det er ikke aktuelt å plassere busslommen nærme krysset, først og fremst 
på grunn av trafikksikkerhetsmessige grunner. Når det gjelder kryssing av Vardåsveien 
ivaretas trafikksikkerheten ved oppmerking og å redusere justere bredde på Vardåsveien slik 
at kryssingen blir kortest mulig. I forbindelse med utbedring av krysset / etablering av 
busslommer vil det blir vurdert behov for støyskjerming (se kapitel 5.6.). Støyskjerming vil 
også kunne bidra til skjerming mot innsyn.  
 
Arne Auestad (Gbnr. 133/1), epost av 10.2.2014 
Han mener at busslommen i retning mot Langhus bør ligge på sørsiden av Vardåsveien, 
fordi det nye fortauet skal etableres på østsiden av Vardåsveien. Dette vil gjøre det langt mer 
trafikksikkert for bussbrukerne fordi de ikke må krysse Vardåsveien. Når det gjelder 
busslommen i retning Ski bør denne legges så langt sør som mulig. Dette på grunn av veldig 
dårlig sikt når man skal krysse Langhusveien. Bilene kommer fort fra retning Langhus.  
 
Ski kommunens kommentar 
Det vises til redegjørelse i kapittel 4.4. vedr. plassering av busslommer. Planforslaget legger 
til rette for at busslommene plasseres direkte etter kryss i nordgående og sørgående retning, 
slik det er anfalt Statens Vegvesen sin håndbok 232. Kombinert med kryssutbedring for øvrig 
vil dette være en trafikksikker løsning. Når det gjelder kryssing av Vardåsveien ivaretas 
trafikksikkerheten ved oppmerking og å redusere justere bredde på Vardåsveien slik at 
kryssingen blir kortest mulig.  
 
Torunn Aaslund (Langhusveien 17b), epost av 22.1.2014  
Han er opptatt av tinglyst atkomst over eiendommen 17a vil bli ivaretatt i planarbeidet. Er 
veldig opptatt av støyskjerming, da støyen fra Langhusveien oppleves som økende.  
 
Ski kommunens kommentar 
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Avkjørselen til eiendommen opprettholdes, og tinglyste rettigheter vil ikke bli berørt. 
Støyutredningen viser at etablering av lokalmedisinsk senter og etablering av fortau ikke 
utløser krav om støyskjerming. Samtidig anbefales det vurdering av støyskjerming i 
forbindelse med kryssutbedring Langhusveien / Vardåsveien. 
 
Erik Bremstrom (Haugerveien 1a), epost av 13.2.2014 
Han sitter med inntrykket av at etableringen av fortau kan medføre et betydelig inngrep i 
hans eiendom. Han spør hvorfor fortauet ikke plasseres på den andre siden av Vardåsveien 
Han påpeker at plassering på vestsiden av Vardåsveien medfører kryssing av Haugerveien 
og innkjøringen til parkeringsplassen, der det finnes en del trafikk. Han ønsker å vite hvor 
stort inngrepet i eiendommen blir, og hvordan han skal bli kompensert for dette både med 
tanke på verdiforringelse og skjerm mot innsyn og støy. Han ønsker opplysninger om 
gammelt steingjerde, frukttrær langs Vardåsveien og eksisterende avkjørsel vil gå tapt.  
 
Ski kommunens kommentar 
Fortauet plasseres på østsiden av Vardåsveien for å knytte seg til eksisterende fortau litt 
lenger i nord, og dermed legge til rette for et sammenhengende fortau mellom Langhusveien 
og barnehage, LMS / LV. Krysset Vardåsveien / Haugerveien og innkjøringen til 
parkeringsplassen uformes på en trafikksikker måte (se kapitler 4.5. og 4.6.). Inngrepet i 
eiendommen er stort sett ca. 1 m fra eiendomsgrensen. Maks inngrep er 2-3 m. I tillegg 
kommer ca. 1-2 m ifm. midlertidig anleggsbeltet (som tilbakeføres til opprinnelig stand etter 
at anlegget er ferdigstilt). Inngrep er mest knyttet til skråningsutslag og anleggsbeltet. Selve 
fortauet ligger stort sett utenfor eiendomsgrensen. Steingjerden vil gå tapt, og mest 
sannsynlig også frukttrærne bli berørt. Avkjørselen opprettholdes, men det reguleres inn en 
frisiktsone mot fortau. Arealet som trengs til fortauet må erverves av kommunen. Prisen for 
arealavståelsen og eventuell kompensasjon for andre ulemper vurderes i forbindelse med 
grunnerverv. Det er viktig å merke seg at en del av arealet han bruker i dag ligger utenfor 
eiendomsgrensen, og er allerede regulert til veiformål fra før. Eksisterende støyproblemer er 
først og fremst knyttet til eksisterende trafikk på Langhusveien. Etablering av fortauet utløser 
ikke behov for støyskjerming.  
 
Karl Olav Løkenhagen (Kværnerveien 14), brev av 14.2.2014 
Påpeker at Vardåsveien opp langs Ski sykehus, til barnehagen og boligene på toppen er 
bratt og trang, og at den går tett opp mot institusjonene og boligene. Mener at økning i 
trafikken som følge av utbyggingen vil gi økt støy og forurensning. Viser til kommunen selv 
brukte støy som et argument for flytting av ny barnehage. Opplyser om at kollen nord for 
sykehuset (kote 167) var en tidligere varde mot vest til Ås og Nordby, og et viktig punkt i 
varderekken. Mener at planarbeidet må forholde seg til Vardåsen som kulturminne og 
landskapselement.  
 
Ski kommunens kommentar 
Trafikkanalysen viser at etablering av LMS / LV vil genere relativt lite trafikk, og som følge av 
dette ikke medføre en vesentlig forverring av støyforholdene og luftkvalitet. Støyutredningen 
konkluderer med at samlet utbygging i området, dvs. til og med inkludert framtidig utvidelse 
av barnehagen, endrer lydnivået < 1db og er knapt merkbart. Flyttingen av fremtidig 
barnehage lenger øst hadde å gjøre med at området var utsatt for støy fra Langhusveien. 
Trafikkmengden og dermed støynivået i Vardåsveien er betydelig lavere enn på 
Langhusveien. Kollen nord for sykehuset er ikke registret som bevaringsverdig. Inngrep vil 
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være avhengig av hvilket utbyggingsalternativ man velger. Kulturminnehensyn anses å være 
i nødvendig grad utredet og ivaretatt i planforslaget. Vardåsen vil ikke bli berørt av 
planarbeidet. 
 
Renate Rishaug og Anne Otterness (på vegne av beboere Vardåsveien 10-30), brev av 
13.2.2014 
Beboere er bekymret over den økte trafikkbelastningen, støyen og forurensning som følge av 
utvidelse av barnehage, etablering av medisinsk senter og ambulansetrafikk. Det er viktig for 
dem å få en vurdering av det totale trafikkbildet. Mener at en stor utbygging vil forringe 
kvaliteten på bomiljøet, og føre til store inngrep i naturen. Opplever at allerede den tidligere 
flyttingen av legevakta til hovedinngangen på sykehuset har medført betydelig økt trafikk 
hele døgnet, og medfører en del støy om natten. Opplyser om at utkjøringen i retning mot Ski 
i krysset Langhusveien / Vardåsveien kan være problematisk, og at eventuell kødannelse er 
ikke optimal for ambulanse under utrykking. Mener at økt trafikk vil belaste dette krysset 
ytterlige, og at det er ønskelig med en rundkjøring eller trafikklys. Mener økt trafikkbelastning 
blir så stor at det er ønskelig med støyskjerming langs Vardåsveien. Påpeker at det blir en ny 
utkjørsel til Vardåsveien fra den regulerte boligtomten nord for ambulansebygningen.  
 
Ski kommunens kommentar 
Gjennomført trafikkanalyse utreder det totale trafikkbildet, og viser at etablering av LMS / LV 
vil genere relativt lite trafikk, spesielt i byggetrinn 1. Trafikken knyttet til barnehageutvidelsen 
vil være litt større enn for LMS / LV.  Trafikken knyttet til legevakten vil være uforandret. 
Støyutredningen konkluderer med at samlet utbygging i området, dvs. inkludert framtidig 
utvidelse av barnehagen, endrer lydnivået < 1db og er knapt merkbart. Utbyggingen utløser 
derfor ikke behov for / krav om støyskjerming. Samlet trafikkøkning vil ikke i nevneverdig 
grad påvirke luftkvaliteten langs Vardåsveien. Trafikkanalysen viser at kryss Langhusveien / 
Vardåsveien har gode avviklingsforhold, både i dag og med en samlet fremtidig utbygging. 
Vedr. en eventuell kryssutbedring er det tilstrekkelig med en fullkanalisert T-kryss. Inngrep i 
naturen / kollen vil være avhengig av hvilket utbyggingsalternativ man velger. Den nye 
avkjørselen fra eneboligtomten vil ikke påvirke trafikksikkerheten i Vardåsveien.  

7 Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Kostnadene med detaljreguleringen og etableringen av LMS / LV belastes budsjettet for 
prosjektet, dvs. bæres av kommunene som deltar i samarbeidsprosjektet (se kst 15/14).  
Kostnadene av et nytt fortau vil være på ca Kr. 1,5 millioner og må legges inn i kommunens 
budsjett. Etablering av fortauet forutsetter grunnerverv av eiendommer Gbnr. 132/5, 131/20 
og 132/20 og eventuell kompensasjon.  

8 Gjennomførbarhet  
Ombygging av krysset Langhusveien / Vardåsveien vil bli finansiert over fylkesvegbudsjettet. 
Kommunen må dersom de ønsker å prioritere dette tiltaket, gi innspill om dette til 
samferdselsplanen i Akershus. Finansieringen av ombyggingen vil mest sannsynlig ligger 
noe fram ti tid. Når det gjelder bygging av busslommer, er det avsatt egne midler til dette i 
Statens Vegvesens budsjett. Bygging av busslommer ved Langhusveien / Vardåsen er 
prioritert og kan etter all sannsynlighet gjennomføres i løpet av de nærmeste årene (må 
utarbeides byggeplan mv. først).  
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Etablering av fortauet forutsetter grunnerverv av eiendommer Gbnr. 132/5, 131/20 og 
132/20. Etablering av busslommer og kryssutbedring Langhusveien /Vardåsveien forutsetter 
grunnerverv av eiendommen Gbnr. 133/1.  
 

9 Vedlegg  
 

1) Mulighetsstudie for Follo lokalmedisinsk senter og legevakt ved Ski sykehus, sist 
revidert 20.3.2014  

2) Trafikkanalyse, sist revidert 20.3.2014 
3) Støyberegning, datert 13.3.2014 
4) ROS- analyse, datert 25.3.2014 
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KOMMUNEPLAN 2011-2022
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Kartmålestokk 1:25000. Ekvidistanse: 10m

Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Sentrumsformål
Forretning
Tjenesteyting
Næringsbebyggelse
Idrettsanlegg
Andre typer bebyggelse
Grav og urnelund

Bebyggelse og anlegg (PBL §11-7 NR.1)

Veg
Bane
Kollektivknutepunkt
Parkeringsplasser

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §11-7 NR.2)

Naturområde
Friområde

Grønnstruktur (PBL §11-7 NR.3)

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift

Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL §11-7 NR.5)

Støysone H210-220

Hensyn friluftsliv H530
Bevaring naturmiljø H560
Bevaring kulturmiljø H570
Båndlegging for regulering etter PBL H710
Båndlegging etter lov om naturvern H720
Båndlegging etter lov om kulturminner H730

Hensynsoner (PBL §11-8)

TEGNFORKLARING

Nåværende Framtidig*

2.0km

Kartgrunnlag er kommunens kartverk.

Koordinatsystem Euref89 sone 32

Digitalisering, redigering og grafisk utforming er utført av Planavdelingen

Langhus sentrumsområde

Jonsrudåsen - Bråten - Slora

Nordre Finstad

KRAV OM OMRÅDEREGULERINGSPLAN
Jf. kommuneplanbestemmelsene § 19.5

AREALKART MED:

- BÅNDLEGGING ETTER LOV OM NATURVERN
- BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER
- BÅNDLEGGING FOR REGULERING ETTER PBL

Vedtatt av kommunestyret 22.06.2011

Faresone høyspentlinje H330

Ski sentrumsområde

Fortettingsområde Skorhaugåsen

Fjernveg

Fjernveg tunnel

Hovedveg

Samleveg

Sykkelveg

Turveg/turdrag
Jernbane

Jernbane tunnel

Jernbanestasjon

Samferdselslinjer
Nåværende Framtidig

Framtidig*: omfatter også ubebygd areal innenfor tidligere kommuneplanlagte og regulerte områder.

Markagrense

Juridiske linjer

Endret 10.04.2012:
-   Ski øst endret i samsvar med kommunestyrets vedtak av 18.01.12
-   Området ved Bråten endret i samsvar med kommunestyrets vedtak av 18.01.12 og

fylkesmannens brev av 27.03.12

Endret 22.04.2013:
-   Boligområdene ved Skotbu endret i samsvar med Miljøverndepartementets brev

av 16.04.2013
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 Vedtatt av  
 Ski kommunestyre 
 i møte 22.06.2011  
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§1. Forholdet til eldre arealbruksplaner 
Følgende kommunedelplaner oppheves og erstattes i sin helhet av kommuneplanen: 

- kommunedelplan for Ski vest, vedtatt 15.10.97 
- kommunedelplan for områdene langs nordre del av Langen, vedtatt 17.02.99 
- kommunedelplan for dobbeltspor Oslo – Ski, vedtatt 13.12.00 
-  

Gjeldende reguleringsplaner går foran kommuneplanens arealdel, med følgende unntak: 
-  Ski sentrum m/tilliggende områder i nord (planid.12), stadfestet 25.04.58 oppheves  
   som foreldet     

     -  Gjersenga, Gjedsjø (id.115), stadfestet 05.02.82 oppheves pga. konflikt med markalov 
     -  Gjedsjø golf (id. 228), vedtatt 13.12.03 oppheves pga. konflikt med markalov 
     -  Del av Ski Næringspark (id. 220), vedtatt 23.10.02 oppheves etter ønske fra  grunneier.           
        Reg.plan for Ski Næringspark, vedtatt 19.11.86 vil da gjelde også for dette område. 
 
§ 2 Krav om reguleringsplan (pbl. § 11-9 pkt. 1) 
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke 
finne sted før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Innenfor områder som er regulert for frittliggende småhusbebyggelse kan det ikke vedtas regulerings-
forslag som medfører endring av boligform, tetthet eller høyder før slik omdisponering er fastlagt i 
kommuneplan eller områdereguleringsplan. 
 
For følgende områder skal det foreligge områderegulering før det kan fremmes forslag til 
detaljregulering: 

- Ski sentrumsområde. 
- Del av Nordre Finstad (regulert sykehusområde og Magasinleiren) 
- Langhus senterområde 
- Felt Q2, Jonsrudåsen og Slora 
- Fortettingsområde Skorhaugåsen 
 

Det vises til §19.5 vedr. behandling av tiltak inntil områdereguleringsplaner foreligger. 
 
§3. Bruk av utbyggingsavtaler (pbl. §§ 11-9 pkt. 2 og 17-2) 
Viderefører og utdyper kommunestyrets vedtak av  08.11.06. 
 

1. Ved alle større utbyggingssaker skal bruk av utbyggingsavtale vurderes. 
 

2. Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik avtale med 
henblikk til forutsigbar og hensiktsmessig utbygging av et område, som har grunnlag i 
kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. 

3. Det kan forhandles og inngås utbyggingsavtaler innenfor hele Ski kommune med unntak av 
områder for frittliggende småhusbebyggelse. 

4. Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og forhold som er nødvendig for gjennomføring av 
planvedtak. Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og utenfor planområdets 
begrensning. 

5. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig 
teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder.  

6. Det kan avtales om: 
a. teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon, energiløsninger, veg, parkering, 

gang-/ sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak mm. 
b. grønnstruktur, friområder, fellesarealer, utearealer med tilhørende møblering og 

utstyr, parker og plasser, turveger og stier, anlegg for lek, idrett og friluftsliv. 
Det kan også inngås avtale knyttet til bevaring av eksisterende vegetasjon. 
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c. kulturanlegg, kulturminner og kulturmiljøer 
d. krav om tiltakets utforming 
e. bebyggelse utformet som lavenergi bebyggelse eller passivhus 
f. kvaliteter og detaljutforming i bygg og anlegg 
g. tiltakets arkitektur og estetikk samt kunstnerisk utsmykking 
h. antall enheter, største og minste boligstørrelse 
i. livsløpstandard og universell utforming 
j. miljøtiltak som støytiltak, inneklima, miljøoppfølgingsprogram, tiltak mot radon mm. 
k. overdragelse, kjøp- og makeskifte av grunn 
l. fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris 
m. kommunal tilvisningsrett for boliger 
n. forskuttering av kommunale tiltak 
o. utbyggingstakt 
p. organisatoriske tiltak som etablering av velforeninger, drift og vedlikehold av private 

anlegg etc. 
q. kommunalt vedtak 
r. økonomiske bidrag 

 
7. Rådmannen vurderer spørsmålet om ubyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt 

med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen 
forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til godkjenning 

 
§4. Rekkefølgebestemmelser (pbl. 11-9 pkt. 4) 

1. I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg og 
samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, herunder gang/sykkelveger,  
vann, avløp, barnehager og skoler er etablert. 

2. Før boligbygging i felt som omfatter mer enn 20 boliger igangsettes, skal det foreligge 
tillatelse fra Ski kommune, jf. pkt. 1. Kommunen vil da også påse at boligbyggingen samlet er 
i samsvar med kommuneplanens målsettinger. Ved prioritering mellom ulike prosjekt, vil 
områder nær eksisterende sentra og kollektivknutepunkt bli prioritert foran områder med 
mindre sentral beliggenhet. 

 
§5. Universell utforming (pbl. § 11-9, pk.t 5) 

1. Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging.  
      I all plan- og byggesaksbehandling skal det redegjøres for hvordan krav til universell              
      utforming er ivaretatt. 
2. Utforming av bygg og utearealer skal ivareta forhold til bevegelseshemning, orienter-

ingshemning og miljøhemning slik at de bygde omgivelsene kan brukes av alle mennesker på 
en likestilt måte så langt det er mulig, både ute og inne, uten behov for spesielle tilpasninger 
eller hjelpemidler.  

3. Universelt utformede områder skal knyttes sammen for å sikre tilgjengelighet. 
4. Parkering for funksjonshemmede og heiser fra parkeringsanlegg skal være riktig plassert i 

forhold til universelt utformede gangveger. 
5. Ved planlegging av bygg og utearealer skal NS 11001 legges til grunn. 
6. Ved nyplanting skal det ikke benyttes allergifremkallende planter. Dette gjelder såvel     

utearealer i byggeområder som områder avsatt til samferdsel, teknisk infrastruktur eller 
grønnstruktur. 

 
§6.Atkomst til bruksenhet (pbl. § 11-9 pkt. 5) 
I blokkbebyggelse med flere enn 4 boenheter skal tilgang til bruksenhetene skje via innvendig 
atkomst. 
Atkomst til bruksenhet over svalganger og altanganger tillates ikke for bygg med mer enn 4 boenheter. 
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§7. Støy (pbl. §11-9 pkt. 6) 
6.1 Krav til støyutreding 
Ved alle reguleringsforslag skal det foreligge støyutredning i samsvar med retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging (T-1442). 
 
7.2.Støyfølsom bebyggelse 
Som støyfølsom bebyggelse regnes boliger, fritidsboliger, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og 
pleieinstitusjoner. 

 
7.3.Støygrenser for ny bebyggelse og virksomhet 
For etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal følgende grenseverdier til 
utendørs støy ikke overskrides, med mindre annet er bestemt for støysoner (jf. § 19) eller fastsatt i 
reguleringsplan, jf. tabell 6.3: 

 
Tabell 7.3: Støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende 
virksomhet 

Støykilde Støynivå på 
uteoppholds-areal og 
utenfor rom med 
støyfølsom bruk 

Støynivå utenfor 
soverom, 
natt (kl. 23–7) 

Maks. støynivå på 
uteoppholds-areal og utenfor 
rom med støy-følsom bruk, 
dag/kveld (kl. 7–23) 

Vei 55 dB Lden 70 dB L5AF – 
Bane 58 dB Lden 75 dB L5AF – 
Flyplass 52 dB Lden 80 dB L5AS  
Industri Uten impulslyd: 55 dB 

Lden 
Med impulslyd: 50 dB 
Lden 

45 dB Lnight, 
60 dB L5AF – 

Motorsport 45 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB L5AF 
Skytebaner 30 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB LAImax 
Vindmøller 45 dB Lden – – 

Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 
 

7.4.   Støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet 
Ved bygg- og anleggsvirksomhet gjelder følgende støygrenser utenfor rom for støyfølsom bruk, med 
mindre annet er fastsatt i reguleringsplan, jf. tabell 6.4: 

 
Tabell 7.4: Støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet 

Støyfølsom 
bebyggelse 

Støykrav på 
dagtid 
(kl. 7–19) 

Støykrav på 
kveld 
(kl. 19–23) 

Støykrav på 
søndag/ helligdag 
(kl. 7–23) 

Støykrav på 
natt 
(kl. 23–7) 

Boliger 
Fritidsbolig
er 
Helse-
/pleie-
institusjon 

65 dB LpAeq12h 60 dB LpAeq4h 60 dB LpAeq16h 45 dB LpAeq8h 

Barnehage 
Undervisni
ng 

60 dB LpAeqT (T = brukstid) 

Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 
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7.5.Plassering 
Ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal i utgangspunktet plasseres slik at 
støybelastningen og behovet for avbøtende tiltak blir minst mulig. 

 
7.6.Kombinerte boligformål 
Der boliger blandes med andre bruksformål, skal disse være forenlige med boligformålet. 
Treningsstudioer og diskotekvirksomhet skal ikke plasseres i samme bygning som boliger. 
 
7.7.Støy ved friområder, friluftsområder og rekreasjonsområder 
Ved tiltak som kan påvirke friområder, friluftsområder og rekreasjoner ved støy, skal det ved plan eller 
byggesaksbehandling foreligge støyutredninger, som sannsynlig-gjør at områdene ikke utsettes for 
støy som overstiger anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442. Om påkrevd skal det gjøres rede for 
avbøtende tiltak, som sikrer at støynivå blir i samsvar med T-1442. 
 
§8. Rammeplan for avkjørsler fra riks- og fylkesveger. (pbl.§11-10, pkt. 4) 
I byggeområder og i landbruks-, natur- og friluftsområder skal nybygg lokaliseres slik at avkjørsel fra 
riks- og fylkesvegnettet kan skje i samsvar med rammeplan for avkjørsler i henhold til kartet nedenfor 

 
1. meget streng holdning 
Vegene skal i prinspippet være avkjørselsfrie.  Dette  gjelder også driftsavkjørsler. Nye avkjørsler og    
utvidet bruk av eksisterende avkjørsler tillates kun i   samsvar med vedtatt reguleringsplan. 
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2. Streng holdning 
Antall avkjørsler til vegen må være begrenset. Dette  gjelder også driftsavkjørsler. 
Nye boligavkjørsler bør  ikke tillates uten at det foreligger reguleringsplan.  
Valg av avkjørselssted må vurderes ut fra framtidig  utviklingsmulighet. Gårdsbruks hovedavkjørse  
bør. likevel kunne tillates når de oppfyller tekniske krav. 

  
3.Mindre streng holdning 
Antall direkte avkjørsler til vegen må begrenses. Dette gjelder også driftsavkjørsler. Nye avkjørsler må  
primært knyttes til eksisterende avkjørsler og  plasseres med tanke på framtidige utviklingsmuligheter. 
 
 
§ 9. Byggegrenser (pbl. § 11-9 pkt. 5) 
9.1.Offentlige veier (jf. veiloven § 29) 
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor nedenforstående byggegrenser langs offentlige 
veier, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i nærmeste 
kjørebane, fortau, gangvei eller sykkelvei, avhengig av hva som er nærmest. Byggegrense mot 
kommunal vei er ikke til hinder for bygging av parkeringsplasser som overholder krav til frisikt. 

Tabell 9.1: Byggegrenser langs offentlige veier 
Veitype Byggegrense (m) 
E 18 (stamvei) 100 
E 6 (stamvei) 100 
Fylkesvei 152, 154 og 32.01 
Andre fylkesveier 

50 
20 

kommunal vei 15 
fortau, gangvei, sykkelvei 15 

 
9.2. Jernbane (jf. jernbaneloven § 10) 
Det er forbudt uten etter avtale med kjøreveiens eier å oppføre ny bebyggelse og anlegg, foreta 
utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje, med mindre annet er 
fastsatt i reguleringsplan. 

 
9.3.Høyspentlinjer (jf. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4) 
Byggegrense langs hovednett for el.forsyning er innarbeidet som hensynsone i arealplanen. 
For øvrig skal bebyggelse og anlegg ikke oppføres innenfor følgende byggegrenser langs høyspent-
ledninger i luft, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan. Byggegrensen måles fra masterekkenes 
senterlinje. 

Tabell 9.3: Byggegrenser langs høyspenningsluftlinjer 
Nett-type Byggegrense (m) 
regionalnett (33-132 kV) 10,5 
høyspent distribusjonsnett (11-24 kV) 7,5 
 
Avstand fra frittstående nettstasjon til nærmeste bygningsdel skal være minst 5 meter. 
Nettstasjoner skal ha kjøreatkomst for lastebil. 

 
9.4.Vassdrag  
Der ikke annet framgår av vedtatt reguleringsplan fastsettes følgende byggegrenser langs vassdrag: 
 
100 meter langs Hobølvassdraget/Morsa m/følgende delstrekninger: 

 Bindingsvann - Langen inkl. tilførselsbekker og mellomliggende vassdrag  
 Rolandsjøen - Setertjern - Brokkenhustjern – Sværsvann – Bråtetjern – Grønnslettjern – 

Tangentjern og mellomliggende vassdrag.  
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 Gjedsjø via Buvannet til Langen.  
 Kråkstadelva med sidebekker, fra Ellingsrud, Drømtorp og Skisengmosen samt 

mellomliggende vassdrag til Ås grense.  
 
Hobølvassdraget/Morsa ble vernet i Verneplan I ved stortingsvedtak 6. april 1973. For disse vassdrag gjelder Rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag gitt ved kongelig resolusjon av 10. nov. 1994. Disse har virkeområde for 
"Vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs 
sidene av disse".  
 
100 m fra følgende innsjøer/tjern: 

 Nærevann 
 Midstsjøvann 
 Rullestadtjern 
 Karlsrudtjern 
 Tussetjern  
 Vientjern 

 
50 meter  langs vassdragene: (der ikke annet framgår av foregående bestemmelse om avstand fra 
innsjø/tjern):  

 Nærevann - Midtsjøvann - Rullestadtjern -  Gjersjøen og mellomliggende vassdrag.  
 Karlsrudtjern  – Fosstjern -  Tussetjern – Gjersjøen og mellomliggende vassdrag.  
 Bukkestitjern – Vevelstad st.  
 Eikeliveien – Ås grense.(Eikelibekken mot Østensjø).  

 
Avstandene regnes fra kant av vassdragene. 
 
Ïnnenfor de angitte byggegrenser er tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke tillatt. 
Dette gjelder ikke tiltak som er fastsatt i reguleringsplan og følgende tiltak, forutsatt at tiltaket ikke er i 
strid med andre bestemmelser og retningslinjer knyttet til kommuneplan eller annet regelverk: 

 vesentlig reparasjon av bygninger, konstruksjoner og anlegg 
 fasadeendring 
 riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg 
 tiltak for restaurering av historiske miljø i og ved vassdragene 

 
§10. Kulturminner og kulturlandskap (pbl. §11-9 pkt. 7) 

a) Ved planlegging og  utbygging skal det legges vekt på å ta vare på det overordnede natur- og 
kulturlandskapet, verneverdige bygninger og kulturminner.  

b) Ved plan og byggesaksbehandling skal alle SEFRAK-reigisterte samt godt bevarte bygninger 
og bygningsmiljø og øvrige kulturminner fra 1900-tallet, gis en særlig vurdering i kultur-
minnesammenheng. 

c) Ny bebyggelse eller nye konstruksjoner skal ikke utformes slik at de blir for dominerende eller 
skjemmende i forhold til bevaringsverdige eller fredete bygninger, bygningsmiljø eller 
kulturmiljø.  

d) For byggverk som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø i det ytre har historisk, 
arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares, kan kommunen kreve at det tas 
hensyn til disse verdier ved en endring av bestående byggverk eller oppussing av fasade, og 
nekte riving. Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av husets karakter kan kommunen 
kreve at husets takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger opprettholdes eller 
tilbakeføres.  

e) Ved utarbeiding av reguleringsplaner samt planlegging av andre større tiltak må det tas 
kontakt med fylkeskonservator for å avklare om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete 
kulturminner, jfr kulturminneloven § 9.  
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f) Arbeider og tiltak som medfører at automatisk fredet kulturminne tildekkes, skjules eller på 
annen måte utilbørlig skjemmes er ikke tillatt, jfr kulturminneloven § 3.  

Bestemmelsen kommer til anvendelse for bevaringsverdig kulturminner som ikke er formelt vernet 
gjennom fredning etter kulturminneloven eller regulert til bevaring. Ved vurdering av bevarings-
verdien i hvert enkelt tilfelle må det legges til grunn et faglig skjønn basert på Riksantikvarens 
kriterier og om nødvendig med bistand fra fylkeskonservatoren.  
 
Bygninger som er oppført i 1849 eller tidligere skal i samsvar med kulturminneloven forelegges 
fylkeskommunen for vurdering før bygningsmessige endringer eventuelt kan tillates. Ved tiltak som 
berører fredet kulturminne skal det umiddelbart sendes varsling til aktuell forvaltningsmyndighet, 
vanligvis Akershus fylkeskommune, jf.Kulturminnelovens §§8 og 9. 
 
Riksantikvarens kriterier for utvelgelse av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer:  
Kriterier knyttet til kulturminner og kulturmiljøer som kilde til kunnskap: 

 Representativitet 
 Sammenheng/miljø 
 Autentisitet 
 Fysisk tilstand 

Kriterier knyttet til kulturminner og kulturmiljøer som grunnlag for opplevelse: 
 Sammenheng/miljø 
 Identitet/symbol 
 Arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet 

Kriterier knyttet til kulturminner som bruksressurser: 
 Økonomi og bruk 
 Økologi 

 
Hvilke kriterier det legges mest vekt på, er avhengig av de aktuelle kulturminnene eller kultur-
miljøene det gjelder. De ulike kriteriene knyttet til vurdering av kunnskaps- og opplevelsesverdiene 
kan ofte overlappe og underbygge hverandre. Ikke alle kriterier lar seg like lett anvende på alle typer 
kulturminner, men ofte er det slik at jo flere kriterier et kulturminne eller miljø fyller, desto høyere blir 
verneverdien.  
 
SEFRAK – register over eldre bygninger 
SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner fra før ca år 1900. 
Det er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som særlig har verdi som kildemateriale for 
lokal historie. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus eller 
restriksjoner for hva som kan gjøres.  
 
§. 11. Krav til utearealer ved boliger (pbl. § 11-9 pkt. 5) 
11.1. Minste uteoppholdsareal (MUA) 
I nye reguleringsplaner og tiltak som legger til rette for bygging av mer enn 4 boenheter skal det 
opparbeides minst følgende uteoppholdsareal til felles bruk pr. boenhet, jf. tabell 7.7: 

 

Tabell 11.1: Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) til felles bruk i boligprosjekter 

Bebyggelsestype 
MUA felles opphold 

(m2) 
frittliggende småhusbebyggelse (når 
tomtestørrelse er under 500 kvm) 75 m2 

Konsentrert småhusbebyggelse 70 m2 
blokkbebyggelse 50 m2 
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11.2. Privat uteplass 
I ny boligbebyggelse skal det i nær tilknytning til boligen være en privat uteplass som er egnet til 
rekreasjon og opphold. 
 
11.3. Plassering og utforming 
Felles utearealfunksjoner skal ha en avstand til boliger og privat uteareal på minst 5 meter. Avstanden 
kan reduseres til 2 meter forutsatt at det etableres visuell skjerming av de private utearealene. 

Ved utforming og beplantning av utearealene skal det legges vekt på biologisk mangfold inkl. 
biotopmangfold. Større eksisterende trær og naturelementer skal innarbeides i prosjektet. 

Lokkprosjekter skal utformes slik at det i overliggende utearealer kan etableres et grøntareal på  minst 
80 % av arealet. Der det tilrettelegges for planting av trær skal jordsmonnet ha dybde minst 1,00m. 

Uteoppholdsarealene skal ha gunstig beliggenhet og være solbelyst i minst 5 timer ved jevndøgn. 

Felles uteoppholdsarealer skal legges til rette slik at de kan brukes av ulike aldersgrupper og gir 
mulighet for samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre. 

Felles uteoppholdsarealer på terreng skal være tilgjengelig for allmenn bruk. 
 
§ 12. Lekeplasser (pbl. § 11-9 pkt. 5) 
Erstatter vedtekt til tidligere bygningslov §69.3. 
 
12.1. Virkeområde 
I reguleringsplaner og ved søknad om fradeling for boliger skal det gjøres rede for plassering av 
lekeplasser. Ved utbygging basert på eldre reguleringsplaner vil disse kommuneplanbestemmelsene gå 
foran eldre reguleringsbestemmelser om lekeplasser. 

 
12.2. Lekeplasstyper 
Lekeplassene skal differensieres og utformes med hensyn til barnas alder: 

 lekeplasser ved inngang/oppgang for barn 2-6 år 
 nærlekeplasser    for barn 5-13 år 
 strøkslekeplasser   for barn og ungdom 10 år og eldre 

 
12.3. Lekeareal 
Det skal avsettes totalt minst 25 m2 pr. boenhet til lekeplasser, herav til: 

 lekeplasser ved inngang/oppgang minst 5 m2 pr. boenhet 
 nærlekeplasser    inst 10 m2 pr. boenhet 
 strøkslekeplasser   minst 10 m2 pr. boenhet 

Lekeplassene skal ha en hensiktsmessig form og terrengforhold. 
 
124. Lekeplassenes minimumsstørrelse 
Boligprosjekter med mindre enn 30 boenheter 
For reguleringsplaner og tiltak som legger til rette for bygging av mindre enn 30 boenheter gjelder 
følgende: 
Hver lekeplass ved inngang/oppgang skal ha et sammenhengende areal på minst 50 m2. 
Arealene til nærlekeplass og strøkslekeplass skal slås sammen til en større lekeplass. 

 
Boligprosjekter med 30 til 200 boenheter 
For reguleringsplaner og tiltak som legger til rette for bygging av 30 til 200 boenheter gjelder 
følgende: 
Hver lekeplass ved inngang/oppgang skal ha et sammenhengende areal på minst 50 m2. 
Arealene til nærlekeplasser og strøkslekeplass skal slås sammen til større lekeplasser. Hver av disse 
lekeplassene skal ha et sammenhengende areal på minst 600 m2. 
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Boligprosjekter med mer enn 200 boenheter 
For reguleringsplaner og tiltak som legger til rette for bygging av mer enn 200 boenheter gjelder 
følgende: 

 Hver lekeplass ved inngang/oppgang skal ha  sammenhengende areal minst 50 m2. 
 Hver nærlekeplass skal ha sammenhengende areal minst 600 m2. 
 Hver strøkslekeplass skal ha  sammenhengende areal minst 2.500 m2. 

 
12.5. Terreng 
Lekeplassene skal ikke ha større stigning enn: 

 lekeplasser ved inngang/oppgang  maks. 1:20 
 nærlekeplasser    maks. 1:3 
 strøkslekeplasser   maks. 1:3 

50 % av arealene til nær- og strøkslekeplasser skal ikke ha større stigning enn 1:20. 
12.6. Kapasitet 
Lekeplassene skal oppdeles og fordeles slik at den enkelte lekeplassen ikke betjener mer enn: 

 lekeplass ved inngang/oppgang maks. 30 boenheter 
 nærlekeplass    maks. 150 boenheter 
 strøkslekeplass    maks. 500 boenheter 

 
12.7. Avstand 
Lekeplassene skal anlegges innenfor følgende avstander fra bolig: 

 lekeplasser ved inngang/oppgang maks. 50 m 
 nærlekeplasser    maks. 150 m 
 strøkslekeplasser   maks. 500 m 

 
12.8. Plassering og utforming 
Lekeplassene skal være skjermet mot biltrafikk, støy, forurensning, annen helsefare, samt de viktigste 
vindretninger. 
Lekeplasser skal lokaliseres og skjermes slik at konflikter med naboer i størst mulig grad unngås. 
Lekeplassene skal ha gode solforhold slik at de kan brukes store perioder om dagen i hele året.  
Lekeplasser skal legges mot områder for grønnstruktur der det ligger til rette for dette. 
Lekeplassene skal ha trafikksikker atkomst via fortau, gangveier, turveier eller gatetun. 
Lekeplassenes utforming og innholdet skal være variert, av god estetisk kvalitet og med høy grad av 
sikkerhet. 
Verdifull vegetasjon og andre naturelementer skal i størst mulig grad bevares og integreres. 
Lekeplassene skal utformes som møteplasser i nærmiljøet som gir mulighet for samhandling mellom 
barn, ungdom og voksne. 
I boligprosjekter der det kreves utomhusplan skal det utarbeides detaljerte tegninger for utforming av 
lekeplasser. 
Lekeplasser skal anlegges på marknivå. Kommunen kan ved behandling av plan eller byggesak 
godkjenne andre løsninger der hensynet til miljø, trygghet og sikkerhet tilsier at slike løsninger er 
bedre enn lekeplasser på marknivå. Slike løsninger skal i hovedsak kun vurderes i bymessige sentra 
eller ved fortetting i svært sentrumsnære områder.  
 
12.9. Trinnvis utbygging 
Ved trinnvis boligbygging opparbeides lekeplassene i ht. kravene til lekeareal pr. boenhet (jf. pkt. § 9 
pkt. 3). Kravene til lekeplassenes minimumsstørrelse som gjelder for det regulerte boligområdet sett 
som helhet (jf. § 9 pkt. 4), legges til grunn. 
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§ 13. Parkering (pbl. § 11-9 pkt. 5) 
Erstatter vedtekt til tidligere bygningslov §69.3. 
 
13.1.Virkeområde 
Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og bruksendring av bygninger og ved fradeling av 
grunneiendom, med mindre annet fastsettes i reguleringsplan. 
Innenfor Ski og Langhus sentrumsområder samt ved Nordre Finstad vil det ved områderegulering bli 
utarbeidet egne parkeringsbestemmelser, basert på at parkeringsløsningene skal bidra til økt bruk av 
kollektive reisemidler. Ved områdereguleringer skal det også fastsettes maks. grense for parkering. 
Følgende bestemmelser vil gjelde der ikke annet er angitt ved områderegulering. 
Disse bestemmelsene går foran eldre reguleringsbestemmelser om parkering. 

 
13.2.Parkeringskrav for boliger 
Hver boenhet skal til enhver tid disponere minst 1 biloppstillingsplass. 
Ved frittliggende småhusbebyggelse skal det etableres minst 1 garasjeplass + 1 gjesteparkeringsplass 
pr. boenhet. Ved sekundærleilighet kreves 1 parkeringsplass pr. boenhet. 
Ved mer konsentrert bebyggelse skal det etableres minst 1,5 plass for beboerparkering + 0,5 
gjesteparkeringsplass pr.  boenhet. Ved boenhet under 55 m2  kan kravet til begrense til 1,0 plass for 
beboerparkering + 0,5 gjesteparkeringsplass pr. boenhet. Kommunen kan ved behandling av plan eller 
byggesak godkjenne annen fordeling av beboer og gjesteplasser enn det som framkommer av denne 
bestemmelse.  
Biloppstillingsplasser til rekkehus, lavblokk og blokkbebyggelse skal i hovedsak anlegges som felles 
parkeringsanlegg.  Gjesteparkering skal skje i felles parkeringsanlegg. 
Det skal etableres minst to sykkelplasser pr. boenhet uavhengig av boligform og størrelse. 
 
13.3.Parkeringskrav for tjenesteyting og idrettsanlegg 
Det skal opparbeides minst følgende antall parkeringsplasser pr. enhet:  
 

Tabell 13.3: Minste parkeringskrav for tjenesteyting og idrettsanlegg 
Virksomhet Enhet Bil Sykkel MC o.l. 
Barnehage Årsverk 0,5 0,7 0,1 
Skole Elev – 0,7 0,05 
 Årsverk 0,5 0,5 0,1 
sykehjem / omsorgsbolig seng / omsorgsbolig 0,6 0,4 0,1 
religionsutøvelse sitteplass 0,3 0,3 0,1 
forsamlingslokale sitteplass 0,3 0,3 0,1 
idrettsanlegg tilskuerplass 0,3 0,3 0,1 
 

I tillegg skal det avsettes tilstrekkelig areal for varelevering. 
Kommunen kan ved behandling av plan eller byggesak foreta en skjønnsmessig vurdering av 
parkeringskravet når forholdene tilsier dette. 

 
13.4. Parkeringskrav for næringsvirksomheter 
Det skal opparbeides minst følgende antall parkeringsplasser pr. enhet;  

 
Tabell 13.4: Minste parkeringskrav for næringsvirksomheter 
Virksomhet Enhet Bil Sykkel MC o.l. 
kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 0,2 
Kontor 100 m2 BRA 1,0 4,0 0,2 
Hotell gjesterom 0,5 0,5 0,1 
Bevertning 100 m2 BRA 0,3 1,5 0,2 
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Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 0,1 
Lager 100 m2 BRA 0,3 0,2 0,1 
bensinstasjon bensinstasjon 5 5 2 
 

I tillegg skal det avsettes tilstrekkelig areal for varelevering. 
 

Kommunen kan ved behandling av plan eller byggesak foreta en skjønnsmessig vurdering av 
parkeringskravet når forholdene tilsier dette. 

 
13.5.Parkeringskrav for personer med nedsatt funksjonsevne 
Der det etableres felles parkeringsanlegg, skal minst 5 % av p.plassene tilrettelegges for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Det skal alltid avsettes minst 1 biloppstillingsplass. 
Ved publikumsbygg skal minst 10 % av biloppstillingsplassene være tilrettelagt for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Det skal alltid avsettes minst 2 slike biloppstillingsplasser. 
 
13.6.Plassering og utforming 
All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer.  
Alle parkeringsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre. Oppstilling av kjøretøyer foran 
garasje regnes ikke som parkeringsplass. Slik parkering kan imidlertid godkjennes ved frittliggende 
småhusbebyggelse. 
Utendørs fellesanlegg for bilparkering skal ha grøntarealer og beplantning. 
Ved utendørs parkeringsplasser skal det avsettes tilstrekkelig areal til snørydding. 

 
Biloppstillingsplasser 
Parkeringsplasser skal dimensjoneres iht. Statens Vegvesens håndbok 017. 
Parkeringsplasser for beboere og ansatte skal skilles fra p.plasser for gjester og kunder, men 
kommunen kan ved behandling av plan eller byggesak godkjenne sambruk av p.plasser. 
Felles parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig fri høyde på minst 2,4 meter. Kommunen kan ved 
byggesaksbehandling godkjenne at del av parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1m.  
Der brannbiler skal ferdes over underjordiske parkeringsanlegg skal øverste garasjedekke 
dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn. 
Fall på parkeringsplass skal ikke overstige 1 : 20. 

 
Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne 
Parkeringsplasser for biler og elektriske rullestoler / scootere eller lignende for personer med nedsatt 
funksjonsevne skal plasseres i nærheten av byggverk. Ved publikumsbygg skal parkeringsplassene 
lokaliseres nærmere enn 20 meter fra hovedinngangen eller personheis. 
I parkeringsanlegg skal biloppstillingsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne plasseres i 
enden av parkeringsrekker. 
Hver biloppstillingsplass skal dimensjoneres med 4,5 meter x 6,0 meter.  
Hver parkeringsplass til elektriske rullestoler / scootere eller lignende skal dimensjoneres med 1,75 
meter x 2,0 meter. 
Parkeringsplasser skal ha en fri høyde på minst 2,5 meter for bilatkomst og parkeringsplass. 

 
Sykkelparkering 
Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen til bestemmelsesstedet. 
Hver parkeringsplass skal være 0,6 meter x 2,0 meter. 
I felles parkeringsanlegg skal hver parkeringsplass utrustes med sykkelstativ som sykkelrammen på 
enkel måte kan låses til.  
Sykkelparkering i felles parkeringsanlegg skal i hovedsak plasseres under tak. 

 
Parkeringsplasser for mopeder, scootere og motorsykler 
Hver parkeringsplass skal dimensjoneres 1,3 meter x 2,5 meter. 
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Parkering av store kjøretøyer og biltilhengere 
Oppstillingsplasser for motorkjøretøy og biltilhengere med lengde større enn 10 meter tillates i 
boligområder bare hvis de er en del av utendørs fellesanlegg for bilparkering. Ved lokalisering av slike 
oppstillingsplasser må det tas hensyn til trafikksikkerhet, støy og estetikk. 

 
§14.  Skilt og reklame (pbl. §11-9, pkt. 5) 
Viderefører kommunal vedtekt med samme innhold. 
 
§ 14.1. Formål og virkeområde 
Vedtektene skal bidra til å samordne bruken av skilt- og reklameinnretninger slik at de kan inngå som 
positive elementer i det offentlige rom. Skiltvedtektene gjelder for hele kommunen. 

  
§14.2. Definisjoner 
Skilt i denne vedtekt omfatter alle informasjons- og virksomhetsskilt som ikke inneholder 
reklamebudskap (omfatter i denne sammenheng ikke trafikkskilt). 

  
Reklameinnretning er fellesbetegnelse som omfatter tekst, plakater, skilt, bilder, symboler, figurer, 
ballonger, vimpler, flagg, lys, seil, folier, vindusreklame og transparenter eller annet medium for 
formidling av budskap om varer, tjenester eller arrangement. 

  
§14.3. Søknad / tillatelse 
a) Alle skilt, reklameinnretninger o.l. skal godkjennes av kommunen jf. plan- og bygningsloven §§ 
93g og 107 før de settes opp, med mindre de kan meldes etter plan- og bygningsloven § 86a eller 
kommunen etter en vurdering finner at de kan fritas for både søknads- og meldeplikt jf. forskrift om 
saksbehandling og kontroll. 
 
b) Ved søknad om nybygg, ombygninger og lignende kan kommunen kreve at det utarbeides skiltplan 
som viser plassering og utforming av skilt- og reklameinnretninger. Slik plan skal godkjennes av 
kommunen i samband med behandlingen av tiltaket. 
 
c) Kommunen kan kreve utarbeidet detaljerte planer som regulerer skilt og reklameinnretninger for 
enkelte eiendommer.  
 
d) Kommunen kan dispensere fra alle krav i vedtekten. 
  
§ 14.4. Plassering og utforming  av skilt og reklameinnretninger  
a) Plassering i områder 
Skilt og reklameinnretninger tillates i utgangspunktet ikke plassert i LNF-områder eller i 
boligområder. 
 
b) Utforming 
Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge – og være tilpasset 
bebyggelse, miljø og omgivelser. Dominerende skilt og reklameinnretninger tillates ikke og skal ikke 
være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden.  Skilt på samme fasade skal i 
størst mulig grad harmonisere med hverandre. 
På teglfasader skal det kun brukes frittstående bokstaver og/eller symboler.  

  
Følgende tillates i utgangspunktet ikke: 

1. Skilt og reklameinnretninger som ved bruk av folier, papp og liknende tetter igjen vinduer slik 
at de ikke lenger fremstår som fasadevinduer som man kan se inn gjennom.  

2. Skilt og reklameinnretninger som plasseres på master eller stolper som er beregnet for annet 
bruk.  

3. Blinkende lys, blits eller annen spesiell lysbruk.  
4. Lyskasse med gjennomlyst frontplate. (kun teksten kan være gjennomlyst)  
5. Sammenhengende bånd av lys eller fargede plater på fasader eller gesimser.  
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6. Mobile skilt og reklameinnretninger.  
  
c)  Plassering og størrelse 
Innretninger som bryter bygningens silhuett, utenfor hjørner, over gesims, på takflater osv., tillates 
ikke. Fasadeskilt og uthengsskilt skal normalt plasseres mellom 1. og 2. etasje. Skilt og reklame 
skal normalt plasseres i naturlige nisjer på fasaden. 

  
d)  Antall    
En virksomhet kan normalt ha maksimalt ett fasadeskilt og ett uthengsskilt. Unntak kan gjøres der 
fasaden er spesielt lang, og/eller der virksomheten disponerer flere fasader. 

  
§12-5. Tiltak i strid med lov og kommuneplanbestemmelse 
Dersom det kan skje uten hinder av tillatelse som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen gi 
pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i § 2, når den etter kommunens skjønn 
strider mot ovennevnte krav eller er i strid med denne vedtekt. Innretning som antas å medføre 
fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen. Overtredelse av Skiltvedtektene 
kan videre medføre straffeansvar, forelegg, tvangsmulkt mm. jf. plan- og bygningsloven kap. 
XVIII og XIX. 
 

§ 15. Bestemmelse om plassering og utforming av husnummerskilt (pbl. § 11-9, pkt. 5) 
Viderefører gjeldende kommunal bestemmelse med mindre endringer i innhold  
 

1. Enhver huseier skal på sin eiendom sette opp og vedlikeholde husnummerskilt som 
tilfredsstiller kravene i denne bestemmelsen.  
 

2. Høyde på tall og bokstaver skal være minst 105mm og figurenes tykkelse 15mm.  
 

3. Tall og bokstaver skal gjengis på reflekterende skiltbunn.  
 

4. Frittstående skilt skal plasseres 1,8 – 2 meter over bakken forutsatt at det ikke er til hinder for 
gående og syklende. Skiltene plasseres til høyre for innkjørsler som munner ut i gate/vei.  

 
5. Skilt på husvegg plasseres i minst 2,2 meters høyde og til høyre for inngangsdør.  

 
6. Der det er nødvendig skal skilt i tillegg anbringes i gjerdelinje, på innhegning eller på særskilt 

stolpe til høyre for inngang eller innkjørsel. 
 

7. Som regel skal skiltet anbringes mot den vei eiendommen har adresse til, selv om den ikke har 
inngang eller innkjørsel fra denne gaten. 
 

8. Har flere eiendommer felles avkjørsel, plikter huseierne å sette opp et henvisningsskilt der den 
felles avkjørsel munner ut i vei. 
 

9. Huseier plikter å sørge for at skilt er godt synlige og ikke skjermes av vegetasjon, andre skilt 
mv. 

 
§16. Konsesjonsområde for fjernvarme (pbl. 11-9 pkt. 2 og 27-5) 
Viderefører kommunal vedtekt med samme innhold. 
 

1. Ski kommune kan kreve at byggetiltak innenfor det område av Ski tettsted med nærliggende 
områder, som til enhver tid omfattes av områdekonsesjon gitt til Follo Fjernvarme AS etter 
lov av 29. juni 1990 nr. 50 (Energiloven), tilknyttes det aktuelle fjernvarmeanlegget. Områdets 
avgrensing framkommer av kart merket Follo Fjernvarme AS, datert 05.04.2000. Krav om 
tilknytning skal skje i samsvar med gjeldende retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 
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2. Forslag til ”Retningsliner for krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg etter vedtekt til plan og 
bygningslovens §66A”, datert 24.08.00, legges til grunn ved kommunens behandling om 
fjernvarmetilknytning. 

 
§17. Forhold som skal belyses og avklares ved reguleringsarbeider (pbl. 11-9, pkt. 8) 
  
17.1. Nærmere om arealbruken innenfor kommuneplanens næringsområder 
Reguleringsplanen skal alltid angi hvilke former for næringsvirksomhet som tillates i området.  
Arealbruken skal baseres på ABC-prinsippene, hvor de mest sentrale områder skal gis høy  
utnytting og tilrettelegges for arbeidsplassintensive virksomheter og virksomheter med behov for god 
publikumstilgang. 
 
17.2. Klima- og energihensyn 
Ved regulering av ny bebyggelse skal følgende forhold belyses: 

o muligheter og bakgrunn for valg av løsning for energiforsyning 
o tilrettelegging for energieffektive løsninger (herunder plassering og utforming av 

bygningene) 
o tilrettelegging for gående og syklende 
o kollektivtrafikkdekning 
o klimagassregnskap for utbyggingen 
 

17.3. Naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon 
Reguleringsplanforslaget skal inneholde en naturfaglig utredning om forekomster av viktige naturtyper 
og biologisk mangfold. Forslag til detaljregulering til arealformål bebyggelse og anlegg, samferdsel og 
grønnstruktur skal beskrive eksisterende busk- og trevegetasjon. Registreringen skal suppleres med en 
beskrivelse om hvilke naturverdier som skal bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje. 
Registreringene skal omfatte hele planområdet. 
 
17.4. Vassdrag 
For reguleringsplaner som omfatter vassdrag eller tilrettelegger for tiltak som kan innvirke på 
tilliggende vassdrag skal planforslaget inneholde en registrering og fastsettelse av 
kantvegetasjonsonen. Dersom en reguleringsplan berører et område med lukket eller gjenfylt vassdrag, 
skal det i planforslaget vurderes muligheten for å gjenåpne vassdraget. 
 
17.5. Overvannshåndtering og flomsikring 
Detaljreguleringsforslag for bebyggelse og anlegg og for samferdsel skal inneholde nedbørs-anslag og 
en plan som redegjør for hvordan overvann og flomvann håndteres på en miljø-vennlig, effektiv og 
sikker måte. Ved opparbeidelse skal det gjøres tiltak for å ivareta kvaliteten på overflatevann i 
området, slik at ikke tilgrensende vannområder blir forringet. 
Nedbørsanslag skal baseres på forventet fremtidig nedbørsregime som følge av klimaendring. 
 
17.6. Krav til geotekniske undersøkelser for å forebygge kvikkleireskred og steinsprang  
I områder under marin grense der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, må det ved utarbeidelse av 
reguleringsplan, eller ved byggesaksbehandling i LNF-områder, gjennomføres en geoteknisk 
utredning av fare for kvikkleireskred. 
Ved regulering og byggesaksbehandling skal det også klarlegges om det innenfor planområdet eller et 
mulig influensområde kan være fare for steinsprang. 
Ovennevnte hensyn skal belyses i risiko- og sikkerhetsanalyser. 
 
17.7. Kulturminner 
Reguleringsplanforslaget skal inneholde en registrering av kulturlandskap, automatisk fredete 
kulturminner og nyere tids kulturminner. Registreringen skal suppleres med en beskrivelse om hvilke 
verneverdier som skal bevares og hvordan dette skal skje. Registreringene skal omfatte hele 
planområdet. Det vises også til §9 om kulturminner og kulturlandskap. 
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17.8. Barn og unge 
Reguleringsforslaget skal klarlegge hvordan barn og unge bruker planområdet i dag og hvordan 
planforslaget vil påvirke barn og unges tilgjengelighet til og bruk av området. 

 
17.9. Universell utforming 
Reguleringsplanforslag som inneholder byggverk og utearealer med krav til universell utforming og 
tilgjenglighet for personer med nedsatt funksjonsevne, skal suppleres med en dokumentasjon for 
hvordan kravene ivaretas. 

 
17.10. Utforming av utearealer 
Reguleringsplanforslaget skal suppleres med en illustrasjonsplan og beskrivelser for utearealer på 
terreng/lokk og tak, som viser hvordan krav til uteareal og lekeplasser oppfylles.  Ved detaljregulering 
skal illustrasjonsplanen vise eksisterende og ny vegetasjon, eksisterende og nytt terreng, gangveier, 
andre nødvendige funksjoner som parkering, renovasjon m.m., sittegrupper og lekearealer. 
Illustrasjonsplanen skal også inneholde soldiagram som redegjør for hvordan solforholdene på 
utearealer og bygningsfasader i planområdet og på naboeiendommene vil bli påvirket av planforslaget. 

 
17.11. Estetikk 
Ved regulering for ny bebyggelse og anlegg skal reguleringsplanforslaget redegjør for tiltakets 
utforming og forhold til eksisterende terreng og omgivelser. Ved modell, fotomontasjer eller på annen 
dekkende måte skal det gjøres rede for ny bebyggelse og anlegg sett fra nærliggende boligområder, 
friluftsområder, turveger og utsiktsplaser. Tiltaket skal vises med maks. tillatt utnyttingsgrad og høyde 
i egnete snitt sammen med tilliggende bebyggelse og anlegg. 
 
17.12. Konsekvenser for folkehelse 
Reguleringsforslag skal inneholde vurderinger knyttet til endringer i helse eller helserisiko som følge 
av reguleringsplanen. 

 
17.13.Trafikk 
Reguleringsforslag som inneholder tiltak som kan medføre økning i biltrafikk på over 400 ÅDT 
(årsdøgntrafikk) eller tungtransport på over 200 ÅDT, skal suppleres med en trafikkprognose og en 
vurdering av kapasitet og trafikksikkerhet for atkomsten til tiltaket inklusive berørte veikryss. 
 
17.14. Støy 
I områder der støysonekart foreligger, skal disse innarbeides i reguleringsplaner som inneholder 
støyfølsom bebyggelse. 

Reguleringsforslag som inneholder etablering eller utvidelse av støyfølsom bebyggelse i støyutsatte 
områder skal suppleres med en støyfaglig utredning. Støyutredningen skal avklare hvilke avbøtende 
tiltak på berørte bygninger og utearealer og hvilke alternative planløsninger som vil være nødvendig 
slik at støykravene kan oppfylles. Søknad om tillatelse etter pbl §§ 20-1 og 20-2 som gjelder 
etablering eller utvidelse av støyfølsom bebyggelse i støyutsatte områder med grunnlag i 
reguleringsplan, skal suppleres med en oppdatert og detaljert støyfaglig utredning. Før etablering eller 
utvidelse av støyende virksomhet og tiltak, skal det utarbeides en støyfaglig utredning med 
støysonekart. Støyutredningen skal avklare hvilke avbøtende tiltak og hvilke alternative løsninger vil 
være nødvendig slik at støykravene kan oppfylles. Støyutredning skal foreligge samtidig med forslag 
til reguleringsplan, samt i oppdatert form ved søknad om tiltak etter pbl §§ 20-1 og 20-2. 
 
17.15. Kriminalitetsforebyggende utforming 
Ved regulering skal det gjøres rede for utforming som kan bidra til å forebygge kriminalitet  jf. 
veilederen ”Bedre planlegging – færre farer” fra Det kriminalitetsforebyggende råd. 
 
17.16. Elektromagnetisk stråling 
Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for personopphold foreslås plassert nær 
høyspentledninger, kabler og transformatorer i kraftnettet e.l. som kan medføre magnetfeltnivåer over 
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0,4 µT (mikrotesla), skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere 
bebyggelsens og anleggets plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet. Dersom 
nyetableringer av elektriske anlegg kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 µT (mikrotesla), skal det 
gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere anleggets plassering, samt forebyggende 
tiltak for å redusere magnetfeltet. 
 
17.17. Miljøoppfølging og -overvåking 
Til detaljreguleringsforslag for bebyggelse og anlegg som vil innebære større miljøutfordringer skal 
det utarbeides en miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen skal sannsynliggjøre hvordan 
følgende hensyn kan bli løst på en effektiv, miljøvennlig og smidig måte: 

o anleggstransport 
o parkering i anleggsperioden 
o trafikksikkerhet 
o grunnarbeider og massedeponering 
o krav til anleggsstøy, vibrasjoner, støv, luftforurensning og vannkvalitet 
o beskyttelse av vegetasjon og jordsmonn som skal bevares 
o byggetrinn 

Rammesøknad som utarbeides med grunnlag i reguleringsplan som krever miljøoppfølgingsplan, skal 
leveres med en redegjørelse om hvordan hensynene i miljøoppfølgingsplanen  ivaretas i 
byggeprosjektet. 
 
§18. Retningslinjer for områdereguleringer:  
Felles for alle områdereguleringene: 
Ved igangsetting av planarbeidet skal utarbeides et planprogram i samsvar med plan- og bygnings-
loven §4-1. Målsettingen med planarbeidet skal beskrives nærmere og kommunen skal legge til rette 
for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der.  
Jf. også §19.4.1. om behandling av tiltak inntil områderegulering er vedtatt. 
 

18.1. Ski sentrum 

1. Vedtatt planprogram for kommunedelplan sentrum legges til grunn for planarbeidet.  
 

2. Områdene skal gis høy utnytting, men ivareta hensyn til landskapsbilde, miljø, kulturminner 
og naturforhold.  

 
3. Krav til parkering vil bli sterkt begrenset i forhold til  §13 i disse kommuneplanbestemmelser. 

Det skal også fastsettes en øvre grense for parkeringsplasser ved nybygg. Markparkering vil 
normalt ikke bli tillatt med mulig unntak for parkering for funksjonshemmede og evt. andre 
spesielle behov.  

 
4. Gjeldende frikjøpsordning videreføres ikke. 

 
5. I del av sentrum kan gjeldende høydebestemmelser som tilrettelegger for bygging i inntil 6 

etasjer videreføres, mens andre områder vurderes for større byggehøyde, forutsatt riktig 
beliggenhet og funksjoner som forsvarer virkningen som landemerke. 

 
6. Ved områderegulering skal det gis retningslinjer for fordeling mellom ulike arealbruksformål: 

forretninger, kontor, tjenesteyting, institusjon, boliger mv. 
       Handelsvirksomhet skal i hovedsak lokaliseres til eksisterende sentrum, øst for  jernbane-     
       linjene. Områdene vest for jernbanelinjene og Åsveien Næringsområde bør  utvikles med      
       virksomheter med høy arbeidsplasskonsentrasjon, herunder kontor og tjenesteyting. 

 
7. I deler av sentrum skal 1. etg. disponeres for forretninger eller andre publikumsintensive 

virksomheter. 
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8. Bygningene skal utformes med en aktiv henvendelse mot gate eller plass med flere innganger 

og åpenhet i første etasje.  
 

9. Gamle Ski hotell skal bevares som lokalt kulturminne. I planarbeidet skal det avklares hvilke 
øvrige kulturminner som skal sikres ved regulering.   

        Blant bygninger og miljø som krever særlig utredning i planarbeidet er: 
a. Eldre boligbebyggelse ved Holteveien (Bygningsmiljøet og enkeltbygg) 
b. Området ved krysset Kirkeveien-Jernbaneveien-Waldemarhøyveien, (omfatter Skysstasjonen og 

funkisbyggene Nessbygget og Rutheim) 
c. Transformatorbygg ved Ski stasjon  
d. Sanderveien 23 (villa, tegnet av ark. Sverre Fehn, 1960) 
e. Den eldste trehusbebyggelsen 
f. Lokomotivstallen 
 

 
10. Grøntsoneplan for Ski tettsted skal legges til grunn for planarbeidet, men grøntsoneplanen må 

videreutvikles for å gi anvendelige retningslinjer for detaljregulering og byggesaks-
behandling. Planen skal gi føringer for en forvaltningsplan for vegetasjon i sentrum, med 
hovedvekt på trær. 
I planarbeidet vil utvikling av eksisterende og evt. oppretting av nye byparker være et viktig 
tema. Planen skal belyse hvordan man kan sikre god kvalitet i de offentlige byrom.  
 
Ved områderegulering skal det gis føringer for en forvaltningsplan for området ved 
Waldermarhøy – Kapelldammer med målsetting om å ivareta hensynet til kulturminner,  
viktige områder for biologisk mangfold og samtlige legge til rette for videre utvikling av 
området som bypark. Kapelldammen skal vies særlig oppmerksomhet ved at det avklares 
hvilke tiltak som kan tillatelse eller bør gjennomføres i randsonene til dammen. 

 
11. Formingsveileder for utforming av gater og plasser i Ski sentrum av juli 2000 videreføres, 

men detaljer må oppdateres med vekt på hensynet til universell utforming. 
 

12. Krav til uteoppholdsareal ved boliger i sentrum skal spesifiseres, jf. §11.  
 

13. Utbyggingsavtaler skal sikre at det enkelte utbyggingsprosjekt bidrar til utvikling av Ski 
sentrum, herunder opprusting av tilstøtende byrom. 

 
14. Ved områderegulering vurderes hvordan kommunen kan sikre arkitektonisk kvalitet ved 

nybygging. Bygningene bør utvikles med tradisjonelt møte med gater og byrom, uten halvplan 
og svalganger mot urbane byrom. Fasade mot byrom skal ha urban karakter. 

 
18.2. Nordre Finstad 

1. Området skal disponeres til institusjoner, tjenesteyting og kontor og evt. boliger i del av 
området. Forretninger skal i hovedsak ikke lokaliseres i dette området, med mulig unntak for 
kiosk eller mindre forretninger for betjening av nærområdet. 

  
2. Området skal gis høy utnytting og høyder tilsvarende 3-4 etasjer, med mulighet for større 

høyder der hensynet til landskapsbilde og nærmiljø gjør dette mulig. 
I området ved Magasinleiren skal grad av utnytting avveies mot hensynet til kulturmiljøet ved 

Magasinleiren. 
 
3. Parkeringsbestemmelsene skal avspeile at dette er et sentrumsnært område med god tilgang til 

kollektive reisemidler. Reguleringsbestemmelsene vil kunne avvike fra kommuneplan-
bestemmelsenes §13 om parkering. Det skal også fastsette maks. parkeringsnormer. 

 
4. Intensjonene i gjeldende kommuneplan med en gjennomgående gang/sykkelveg med 

tilliggende grøntstruktur skal videreføres ved regulering.  

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 102/146



 19

 
5. Kulturminnene i Magasinleiren skal sikres ved regulering. Landsverneplan for Forsvaret og 

Riksantikvarens fredningsvedtak skal legges til grunn. Det skal være rimelig avstand til ny 
bebyggelse. Kulturmiljøet skal holdes samlet. Det skal være åpent rom mellom fredete 
bygninger og øvrige kulturminner i Magasinleiren. 
Planlegging av området skal skje i samarbeide med kommunale og regionale myndigheter med 
ansvar for forvaltning av kulturminner. De bygg som er totalskadd ved brann skal erstattes 
med nybygg med tilsvarende volum. Nærmere krav til utforming av byggene fastsettes ved 
regulering. 
 

6. Ved områderegulering skal det vurderes innpasset to barnehagetomter, og det åpnes for at 
lokalisering kan avvike fra den kommuneplanen nå viser.     

 
18.3. Langhus sentrumsområde 

1. Vedtatt planprogram for kommunedelplan Langhus sentrum legges til grunn for planarbeidet. 
 

2. Dersom planen åpner for forretninger med samlet bruksareal over 3000 m2  skal konsekvens-
utredning ved regulering omfatte en handelsanalyse hvor det gjøres rede for dekningsgrad for 
handel i forhold til det naturlige omland som er Langhus tettsted, jf. rikspolitisk bestemmelser 
om kjøpesentre og fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur. 

 
3. Ved friområdene ved Fosstjern, Ben 

 
4. sekulpen skal grad av tilrettelegging for friluftsliv  avveies mot hensynet til biologisk 

mangfold. 
 

5. Krav til parkering vil bli sterkt begrenset i forhold til  §11 i disse kommuneplanbestemmelser. 
Det skal også fastsettes en øvre grense for parkeringsplasser ved nybygg. Markparkering vil 
normalt ikke bli tillatt med mulig unntak for parkering for funksjonshemmede og evt. andre 
spesielle behov.  

 
18.4 Jondsrudåsen – Bråten - Slora 

1. Hovedformål i planområdet er å tilrettelegge for boligbygging. 
 

2. Boligform og tetthet utredes ved områderegulering. 
 

3. Ved områderegulering skal hovedatkomst til områdene fastlegges. Alternativene er: 
- Kjøreatkomst til Jonsrudåsen fra Sloraveien 

     -  Kjøreatkomst til Jonsrudåsen fra Skoglia (Bøleråsen) 
     -  Tosidig kjøreatkomst  evt. med gjennomkjøringsmulighet 
 
     Tilrettelegging for busstransport til Langhus senter og Vevelstad stasjon skal inngå i  
      vegutredningene.  

 
4. Uavhengig av løsning for samleveiene, skal det anlegges trafikksikre gang/sykkel-veger med 

god tilknytning til Slora-Vevelstadåsen og Bøleråsen. 
 
5. Eksisterende turveger, skiløyper, viktige grøntdrag og viktige områder for biologisk mangfold 

skal tilstrebes ivaretatt. Der gjennomføring vil medføre endringer i forhold til eksisterende 
situasjon, skal det gjøres rede for avbøtende tiltak. 

 
6. Konsekvenser for kulturminner, herunder husmannsplasser, skal utredes ved område-

regulering. 
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7. Ved områderegulering skal det avsettes nødvendig arealer for barnehager. En barnehage skal 
lokaliseres slik at den har god tilgjengelighet fra eksisterende boligområder ved Slora og 
Sloratoppen. Behovet for barnehager skal sees i sammenheng med dekningsgraden ved 
barnehager på Bøleråsen og Vevlstadåsen.  

 
8. Utbyggingstempo skal tilpasses skoledekning ved eksisterende barneskoler ved Bøleråsen og 

Vevelstadåsen. Ved regulering skal det utredes om det er behov for å avsette areal for en 
framtidig barneskole i planområdet. 

 
9. Ved områderegulering skal det avklares om delområde for gravlund skal videreføres. 

Avgrensing mellom boligområde og område for gravplass kan justeres. I område for gravplass 
kan det ved regulering også legges til rette for oppføring av livssynsnøytrale seremonilokaler 
og krematorium. 

 
18.5 Fortettingsområde Skorhaugåsen 
 

1. Omregulering og nybygging skal gi flere boliger og en mer effektiv arealutnytting enn ved 
eksisterende situasjon. Byggehøyder og grad av utnytting fastsetttes ved områderegulering. 
Overgangssoner mellom den høyere, tettere bebyggelse og villabebyggelsen skal vies særlig 
oppmerksomhet.  
 

2. Ved områderegulering skal det vurderes rekkefølgekrav, mellom annet hvordan fortettingen i   
delområder skal gjennomføres, basert på at fortetting først bør skje i de mest sentrumsnære 
deler av området. 
 

3. Ved regulering skal det foreligge en landskapsanalyse som gjør rede for konsekvenser for 
landskapsbilde. Lanskapsanalysen skal suppleres med illustrasjoner eller modeller som viser 
mulighetene ved trinnvis og full utbygging i planområdet. 

 
4. Sefrak-registrerte og andre bygninger og anlegg med mulig kulturhistorisk interesse skal 

vurderes særskilt ved regulering, jf. §10b. 
 

5. Ved regulering kan det legges til rette for trinnvis utbygging, ved at deler av eksisterende 
bebyggelse opprettholdes inntil videre, men planen skal belyse hvordan hele området på sikt 
kan fortettes. 

 
6. Ved områderegulering skal hovedstruktur i vegnettet herunder gang/sykkelveger fastlegges,  
       og fordeling mellom offentlige og private  veger skal avklares. 
 
7. Øvrige bestemmelser til kommuneplanen skal legges til grunn ved regulering, men avvikende 

parkeringsnormer skal vurderes ved områderegulering. Markparkering tillates ikke. 
 

8. Utenfor angitt fortettingsområde kan det innenfor områder som er regulert for frittliggende 
småhusbebyggelse ikke vedtas reguleringsforslag som medfører endring av boligform, tetthet 
eller høyder før slik omdisponering er fastlagt i kommuneplan. 

 
 
§19. Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner  
 
19.1. Støysoner (pbl. § 11-8 a) 

1. Rød sone 
Hensynssone H210_1:  
Områder med beregnet støynivå over 65 dB Lden,  basert på trafikkprognose 2025. 

2. Gul sone 
Hensynssone H220_1:  
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Områder med beregnet støynvivå 55-64 dB Lden, basert på trafikkprognose 2025. 
 
I disse områdene er det ikke tillat å etablere støyfølsom bebyggelse, med mindre følgende 
vilkår oppfylles: 
 Krav til innendørs støynivå i byggteknisk forskrift  oppfylles. 
 Krav til utendørs støynivå oppfylles for alle soverom ved boliger, eller på minst en 

fasade i annen støyfølsom bebyggelse. 
 Alle bruksenheter har tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal, der krav til  utendørs 

støynivå ikke overskrides. 
 Berørt anleggseier har hatt anledning til å uttale seg vedrørende planene. 
 Det vises også til kommuneplanbestemmelsenes §6. og 16.13. 

 
 
19.2.  Hensynssone H-330: Fareområder ved høyspentlinjer (pbl.§11-8a) 
Hensynssonen omfatter fareområder ved det statlige og regionale el.forsyningsnettet. Innenfor 
fareområder er det ikke tillatt med noen form for byggetiltak. Andre tiltak i fareområdet skal avklares i 
samarbeide med linjeeier. Det vises også til §9.3 vedr. byggegrenser ved høyspentanlegg. 
 
19.3. Hensynssoner for bevaring av naturmiljø og viktige områder for friluftsliv (pbl.§11-8c) 

 
Hensynssone H560-1: 
Sonen omfatter områder med naturverdi av nasjonal verdi (tilsvarende kategori A = svært viktig) i 
kommunens naturtyperegistrering. I disse områdene skal alle tiltak som kan forringe naturverdiene 
unngås. 
Hensynssone H560-2. 
Sonen omfatter områder med naturverdi av regional  verdi (tilsvarende naturverdi B=viktig)  i 
kommunens naturtyperegistrering. I disse områdene skal tiltak som kan forringe naturverdiene i 
tilstrebes unngått.  
 
Hensynssone H 560 -3 
Sonen omfatter viktige vilttrekk. I disse områdene skal nye tiltak som kan påvirke vilttrekket søkes 
unngått.  Dersom det legges til rette for tiltak i disse områdene må det ved behandling av plan eller 
tiltak dokumenteres at hensynene bak sonen ivaretas på en tilfredsstillende måte. 
 
Retningslinjer for planarbeider som kan berøre hensynsoner 560-1, -2 og -3. 
Ved planarbeider som kan berøre hensynssoner 560-2 eller -3 skal landskapskvaliteter og viktige 
sammenhenger i grønnstruktur for fauna og flora være en viktig premiss for planarbeidet, og 
konsekvensene for naturmiljø utredes ved planlegging. 
Det skal gjennomføres avbøtende tiltak for å forebygge skadevirkninger av eventuelle tiltak. 
Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landskapet og kan ha 
konsekvenser for landskapsbilde, eller biologisk mangfold krever reguleringsplan før gjennomføring.  
 
Hensynssone H 530-1. 
Hensynssonen omfatter viktige nærfriluftsområder samt viktige turveger/skiløyper. 
Tiltak som bryter opp området, hindrer tilgang eller bruk til friluftsformål eller på annen måte 
medfører at naturverdier i området forringes, skal unngås. 
Det skal gjennomføres avbøtende tiltak for å forebygge skadevirkninger av eventuelle tiltak. 
Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landskapet og kan ha 
konsekvenser for landskapsbilde eller friluftsliv krever reguleringsplan før gjennomføring.  
 
19.4. Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø og kulturminner 
19.4.1. Hensynssone H570-1: Kulturlandskap (pbl.§11-8, c) 
Hensynssonen omfatter kulturlandskap av nasjonal og/eller regional verdi. 
(Jf. rapporten: Kulturlandskapet i Follo, Akershus fylkeskommune og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, 2004-2008) 
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Det sammenhengende åpne jordbrukslandskapet mellom middelalderkirkene i Ski og Kråkstad og 
moreneryggene med tidlig bosettingsspor og fredselsveier bør  bevares. 
Ved planarbeide som kan berøre viktige kulturmiljø eller sammenhengende kulturlandskap skal 
konsekvensene for kulturlandskap og kulturmiljø utredes, med særlig vekt på konsekvenser for 
landskapsbilde. 
Alle byggetiltak, herunder også tiltak i landbruket skal vurderes særlig med hensyn til tiltakets 
virkning i landskapet.  
Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for landskapsbilde  
krever reguleringsplan før gjennomføring.  
 
19.4.2.  Hensynsone H570-2: Kulturminner og kulturmiljø (pbl.§11-8c) 
Hensynssonen omfatter kulturminner og kulturmiljø av lokal og regional verneinteresse. 
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 skal det legges stor vekt på å 
bevare, eventuelt tilbakeføre bygningen eller anleggets dokumenterte opprinnelige karakter og 
byggestil. Dette gjelder særlig bygningens form, takform, fasade, dører, vinduer og andre 
bygningsdeler, bygningsdetaljer, materialbruk og fargebruk. 

Det skal også legges vekt på å opprettholde den karakteristiske tomtestrukturen, historiske 
vegetasjonselementer, samt bygningenes plassering i landskapet. 

Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en arkitektonisk og estetisk redegjørelse som forklarer 
hvordan tiltaket forholder seg til vernehensynene. 
Riving av bebyggelse eller større bygge- og anleggstiltak som forringer verdiene og hindrer bevaring 
av historiske trekk i landskap og bebyggelse, skal unngås.  
 
Hensynssonen omfatter følgende enkeltstående bygninger og kulturmiljø:  
Ski tettsted: 

1. Området ved Kappelsander, Kapelldammen og Waldemarhøy  
2. Områd ved Ski middelalderkirke   
3. Kjeppestad, gamle kommunehus 
4. Ski Magasinplass 
5. Område ved Vardåsen med gravfelt 
6. Ski hotell 
7. Trafobygningen ved Ski Stasjon 
8. Skyss stasjonen (Sand) og funkis bygninger 
9. Område langs Holteveien 
10. Bolig ved Drømtorp Næringsområde 

Kråkstad/Skotbu: 
11. Område ved Kråkstad stasjon 
12. Kråkstad samfunnshus 
13. Kråkstad skole (1911-bygget og den eldste skolen) 
14. Område ved Kråkstad kirke og prestegård 
15. Område ved Skotbu stasjon 

Langhus: 
16. Gårdstunet ved Langhus gård 
17. Kulturminner og kulturmiljø langs Vevelstadbekken  
18. Gårdstunet ved Brantenborg 

Siggerud 
19. Område ved Siggerud kirke 
20. Område ved Siggerud gård 
21.   Område ved Stunner gård 

 
Hensynssone H570-3: Gamle veifar 
Historiske veifar skal søkes bevart. Der veifaret har et autentisk preg tillates ikke tiltak som kan 
forringe veiens historiske kvaliteteter. For fredete veifar gjelder også kulturminneloven. 
Hensynssonen omfatter: 

1. Den Østre Fredrikshaldske kongevei,  østre og vestre trase 
2. Kjente fragmenter av oldtisvei i Sørmarka 
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19.5.Hensynssoner for båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven  
(§11-8d) 
 
19.5.1.Krav til områderegulering, pbl. §11-8d) 
I følgende områder kan detaljregulering ikke vedtas og tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1,20-2, 20-3 og 
20-4 ikke finne sted, før områderegulering er vedtatt: 
Hensynssone   H710-1:  Ski sentrum 
Hensynssone   H710-2:  Nordre Finstad 
Hensynssone   H710-3:  Langhus sentrumsområde 
Hensynssone   H710-4:  Slora – Jonsrudåsen 
Hensynssone   H710-8. Fortetting Skorhaugåsen 
 
Retningslinjer for områdereguleringene er gitt i §18. 
 
Kommunen kan godkjenne tiltak som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan der tiltaket er i 
samsvar med retningslinjene for områderegulering gitt i §18 og åpenbart ikke har negative konse-
kvenser for senere regulering  eller utbygging. 
 
Innenfor Ski sentrum (H-710/1) kan det fremmes nye reguleringsplaner eller gjennomføring av tiltak 
knyttet til Follobanen og Ski stasjon. 
 
Innenfor Langhus sentrumsområde (H-710-9) kan tiltak som omfattes av reguleringsplan for et område 
ved Vevelstad stasjon gjennomføres selv om det ikke foreligger områderegulering. 
 
Innenfor hensynssone H710-8 Skorhaugåsen kan tiltak i samsvar med gjeldende reguleringsplan 
godkjennes inntil annet evt. framgår av område- eller detaljreguleringsplan. 
 
19.5.2. Krav til detaljregulering, (bl.§ 11-8d): 
Hensynssone H710-5: Kråkstad samfunnshus, Det er påkrevd med ny detaljregulering for å vurdere 
krav til bevaring av eksteriør og interiør ved eksisterende bygg. 
Hensynssone H710-6: Kråkstad stasjon, utvidelse i forhold til nåværende bevaringsområde 
Hensynssone H710-7: Skotbu stasjon, sikring av stasjonsmiljøet 
 
Felles for hensynssonene H 710-5, -6 og -7: Før ny reguleringsplan er vedtatt kan tiltak som nevnt i 
pbl. §§ 20-1,20-2, 20-3 og 20-4 ikke gjennomføres. 
 
19.6. Hensynssoner for båndlegging etter lov om naturvern / naturmangfoldloven  
Hensynssone H720-1: For området gjelder forskrift om Rullestadtjern naturreservat.  
Hensynssone H720-2: For området gjelder  forskrift om Midtsjøvann naturreservat.  
Hensynssone H720-3: For  området gjelder forskrift om Nærevann naturreservat.   
Forskriftene er fastsatt av Miljøverndepartementet 02.10.1992. 
 
19.7. Henssynsoner for båndlegging etter lov om kulturminner 
Hensynssone H730_1:  
Det vises til kulturminnelovens bestemmelser for automatisk fredete kulturminner (jf. kulml. kap. II) 
og fredning ved enkeltvedtak (jf. kulml. kap. V). 
Hensynssonen omfatter også utvalgte områder som er regulert som bevaringsområder etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 
 
Hensynsonen omfatter følgende lokaliteter: 

1. Vardåsen gravhaugfelt 
2. Gravhaugfelt ved Kråkstadveien 
3. Grauhaugfelt øst for Ski middelalderkirke 
4. Ski middelalderkirke 
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5. Kråkstad kirke 
6. Telthuset ved Kråkstad kirke 
7. Kråkstad prestegård 
8. Ski Magasinplass 
9. Siggerud kirke 
10. Stunnerboplassen 

 

§20. Bestemmelse tilknyttet Landbruks-, natur og friluftsområdene (pbl. §11-11) 
I LNF-områdene er tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke tillatt, med unntak av: 
        - fasadeendring 
        - bygninger og mindre anlegg som inngår i landbruksformål                
        - miljøvennlige anlegg for vannforsyning og avløpshåndtering 
         -riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg 
 
Ved byggesaksbehanding skal også slike tiltak vurderes i forhold til  intensjonene med de 
hensynssoner som er nedfelt i kommuneplanen. Det kan ikke iverksettes tiltak som har negative 
konsekvenser for dyrket og dyrkbar mark, naturmiljø, kulturlandskap eller kulturmiljø.    
 
§21. Retningslinjer for saksbehandling i LNF-områdene: 
 
21.1. Eksisterende boliger utenfor 100-meters-beltet langs vassdrag  
Der forholdene ligger til rette for det og allmennhetens interesser ikke blir berørt, kan det vurderes å gi 
dispensasjon for tilbygg eller påbygg i den utstrekning det ikke i vesentlig grad endrer husets karakter.  
Ved eventuell slik dispensasjon skal prosent bebygd areal % BYA (bebygd areal i forhold til tomte-
areal) ikke overstige 24 %. Samlet bebygd areal (BYA) for bolig, garasje og uthus skal likevel ikke 
overstige 200m² og samlet bruksareal ikke overstige 400 m². (Det er tilstrekkelig at en av disse 
forutsetningene oppfylles.) 
Dersom det ikke bygges garasje samtidig med boligen, skal det ved beregning av samlet bebygd areal 
(BYA) reserveres minst 42m² for senere bygging av garasje.  
Arealberegninger skal være i samsvar med teknisk forskrift (TEK) og NS 3940. 
Maksimal gesimshøyde er 6,00 m. Maksimal mønehøyde er 8,50 m. For garasje/uthus er maksimal 
gesimshøyde 3,00 m og maksimal mønehøyde 5,00 m. Høydene regnes fra planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygget. I sterkt skrånende terreng kan større høyder for garasjer godkjennes.  
På eiendommen skal det være plass til minst én garasjeplass og én biloppstillingsplass pr. bolig.  
 
21.2. Eksisterende fritidshus utenfor 100-meters-beltet langs vassdrag  
Der forholdene ligger til rette for det og allmennhetens interesser ikke blir berørt, kan det vurderes å gi 
dispensasjon for tilbygg eller påbygg i den utstrekning det ikke i vesentlig grad endrer husets karakter. 
Ved eventuell slik dispensasjon skal bruksareal (BRA) for fritidshuset ikke overskride 60 m², jfr. 
teknisk forskrift (TEK) og NS 3940. Maksimal gesimshøyde er 3,00 m og maksimal mønehøyde er 
5,00 m. Ved eventuell dispensasjon for uthus er bruksareal (BRA) begrenset til 20 m² med maksimal 
gesimshøyde 2,50 m og maksimal mønehøyde 3,50 m. Høydene regnes fra planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygget. 
 
21.3. Eksisterende bolig- og fritidshus innenfor 100-meters-beltet langs vassdrag  
Det gis i utgangspunkt ikke dispensasjon for tilbygg/påbygg innenfor 100-meters-beltet fra vassdrag. 
Eventuelle søknader om dispensasjon fra kommuneplanen blir å vurdere ut fra særlige hensyn til 
virkninger tiltaket måtte ha sett fra vassdraget og om forholdene ellers ligger til rette for det og 
allmennhetens interesser ikke blir berørt.  
Det skal ved vurderingen legges vekt på tilpasningen til landskapet og virkningen på vassdraget, også jfr. 
Vannressurslovens § 11 (om bevaring av et eksisterende vegetasjonsbelte langs vassdraget). Eventuelle 
tilbygg skal i slik sammenheng legges med orientering bort fra vassdraget og ikke overstige angitte 
størrelser i avsnittet over. 
 
 
 

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 108/146



 25

21.4. Bruksendring/ombygging  
Det skal i utgangspunktet ikke gis dispensasjon for bruksendring fra fritidshus til bolig, eller for 
ombygging av eksisterende boliger slik at det blir flere boenheter. Unntak kan gjøres for allerede 
oppførte bolighus som har tilknytning til jord-, skog- eller hagebruksdrift, dersom dette etter 
landbruksmyndighetenes vurdering er nødvendig for drift av eiendommen. 

 
21.5. Landbruksbebyggelse 
Ved behandling av søknad om ny bebyggelse, herunder kårboliger, på landbrukseiendommer skal det 
foreligge en behovsvurdering basert på eiendommens produksjonsgrunnlag, i samsvar med signaler fra 
overkommunalt hold. Dette gjelder også ved søknad om fradeling av kårbolig i landbruket. Nye 
bygninger bør normalt plasseres som del av tunet på eiendommen og tilpasses eksisterende bygninger i 
tunet. Bebyggelsen skal ivareta estetikk og kulturmiljø, jf. §9. 
 
22.6.Tilrettelegging for friluftsliv og idrett  
Etablering av lysløyper, alpinanlegg, serveringshytter og annet som fremmer friluftsliv og idrett kan 
vurderes ved dispensasjon, dersom tiltaket ikke er av et slikt omfang at det vil kreve vanlig 
reguleringsbehandling. Innenfor 100-meters-beltet langs vassdrag vil kommunen være særlig 
tilbakeholden med å gi dispensasjon for nye tiltak. Det skal tas særlig hensyn til virkningen sett fra 
vassdraget slik at tiltaket i størst mulig grad innordner seg landskapet dersom forholdene ellers ligger 
til rette for det og allmennhetens interesser ikke blir berørt. 
 
21.7. Eksisterende reguleringsplaner 
Ovennevnte retningslinjer i § 20.1 - 6 gjøres også gjeldende for følgende reguleringsplaner, og 
kommer i tillegg til gjeldende reguleringsbestemmelser for disse områdene: 

- Reguleringsplan for et område mellom Langhus og Ski stasjonsby til landbruksformål i Ski 
kommune, vedtatt 12.11.70 

- Reguleringsplan for et område til landbruksformål i nordvestre del av Ski kommune, stadfestet 
28.02.74. 

- Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune, stadfestet 29.05.78. 
 

21.8. Spesielt om arealene innenfor marka  
Disse områdene omfattes av lov om Oslo-marka og alle tiltak må behandles i forhold  
markaloven med tilknyttede bestemmelser og retningslinjer. 
 
21.9. Hensynssoner i kommuneplan 
Ved behandling av byggesaker i områder som omfattes av hensynssoner skal det gjøres rede for 
hvordan hensynene bak de angitte soner ivaretas ved gjennomføring av tiltaket. 
 
§22. Retningslinjer for lokalisering av handelsvirksomhet  
Disse retningslinjene skal legges til grunn for ny regulering og reguleringsendring hvor  forretning 
inngår. Det etableres et skille mellom forretninger for plasskrevende varegrupper og annen 
detaljhandel. Bransjeregulering utover dette er det ikke hjemmel for.  
Nærmere bestemmelser og retningslinjer vil bli vurdert ved områdereguleringer for Ski og Langhus 
sentrumsområder. 
 
22.1. Definisjon. Plasskrevende varegrupper defineres slik:  
Forretninger som forhandler varegrupper som er plasskrevende, så som biler og motor- 
kjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, planteskole/hagesenter og  
større forretninger knyttet til salg av el.varer og møbler. Salg av andre vareslag eller annen 
type forretningsvirksomhet er ikke tillatt.  
Definisjonen er knyttet til varetype, ikke forretningenes omsetningsvolum eller areal.  
 
22.2. Område for detaljhandel 
Virksomheter knyttet til detaljhandel skal primært lokaliseres til Ski og Langhus sentrum. 
I disse områdene kan det ikke etableres nye virksomheter knyttet til forretninger med plass- 
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med plasskrevende varegrupper. 
Dagligvareforretninger basert på dekning av nærliggende boligområder kan etableres  
utenfor disse områder når dette er fastlagt i reguleringsplan. 
 
22.3. Lokalisering av forretninger for plasskrevende varegrupper 
Virksomheter som forhandler spesielt plasskrevende varegrupper lokaliseres til nærings- 
områder i randsonen til Ski tettsted, i samsvar med andre føringer gitt i kommuneplanen.  
 
22.4. Plankrav 
Ny virksomhet i samsvar med disse retningslinjer, men i strid med gjeldende reguleringsplan,  
kan ikke etableres før dette er nedfelt i vedtatt reguleringsplan. Ved regulering skal behov for 
rekkefølgebestemmelser knyttet til teknisk infrastruktur mv. utredes.  

 
§23. Dispensasjon (pbl.kapt. 19) 
Søknader om dispensasjon fra arealplanen med tilhørende bestemmelser avgjøres av plan og 
byggesaksutvalget, jf. kommunestyrets delegasjonsvedtak av 17.06.2009. 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene i kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt. Ved 
vurdering av om fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, skal samfunnsmessige 
hensyn veie tungt. 
Finner plan og byggesaksutvalget at det bør gis dispensasjon fra plankravene nedfelt i kommune-
planens plankrav jf. §§2 og 19.5 skal slike saker oversendes kommunestyret til avgjørelse. 
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AVTALE 
om 

 
 

LEIE AV AREALER TIL KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR 
PÅ SKI SYKEHUS 

 

mellom 
 
Akershus universitetssykehus HF 
1478 Lørenskog 
 
Org. nr: 983 971 636 

og Ski kommune 
Postboks 3010, 1400 Ski 
 
Org.nr:960 507 878 
 

(heretter kalt UTLEIER)  (heretter kalt LEIETAKER) 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer hvorav hver av partene beholder ett. 
 
 
UTLEIER: 
 
 
________________________ 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
Akershus universitetssykehus HF 
 
Lørenskog, den_________ 
 

  LEIETAKER: 
 
 
________________________ 
Audun Fiskvik 
rådmann 
Ski kommune 
 
Ski,den_____ 
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1 Utleier 
Navn:   Akershus universitetssykehus HF 
Org.nr.:   983 971 636 
Postadresse:  Postboks 1000, 1478 Lørenskog 
Besøksadresse: Sykehusveien 25, Nordbyhagen  

2 Leietaker 
Navn:  Ski kommune 
Org.nr.:   960 507 878 
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 
Besøksadresse: Idrettsveien 8, Ski 

3 Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner for denne avtalen er:  
 
 
Kontaktperson hos Utleier: 
Navn:          Elvira Maric 
Tlf.:             +47 97083747 
E-post:        elvira.maric@ahus.no 

 Kontaktperson hos Leietaker: 
Navn:        Mona C. Wiger 
Tlf.:           6487 8647 
E-post:  
MonaChristine.Wiger@ski.kommune.no  
 

   
 

 
Endring av kontaktpersoner etter avtaleinngåelse skal straks varsles skriftlig til den 
annen part. Endringen dokumenteres i Bilag 5 Endringer etter avtaleinngåelse. 
 

4 Kontraktsdokumentene 
Leieavtalen består, i tillegg til kontraktsvilkårene i dette dokumentet, av følgende bilag (”Avtalen”):  
 
Bilag 1: Priser og tjenesteliste 
Bilag 2: Endringer etter avtaleinngåelse 
Bilag 3:Parkering 
Bilag 4: Tegninger som viser leiearealer 
Bilag 5 : Renhold 
 
 
 
 
For tjenester som er etablert av og for spesialisthelsetjenesten på Ski sykehus, skal det inngås særskilte avtaler 
for eventuell benyttelse. Eksempelvis kan dette dreie seg om blodprøvetaking i laboratoriets poliklinikk.  

5 Tolkingsregler 
Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 2. Ved motstrid skal 
følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: 

 
1.   Den generelle avtaleteksten (dette dokumentet) går foran bilagene. 
2.   Dersom bilagene strider mot hverandre, har de prioritet I same rekkefølge som angitt i punkt 4 

Kontraktsdokumentene.  
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3.   I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter 
som senere er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal Bilag 2gå foran de øvrige 
bilagene. 

6 Eiendommen 
Utleier er eier av eiendommen Vardåsveien 3, gnr. 132 bnr. 20, i Ski kommune  
(“Eiendommen”).  
 
Partene er i dag blitt enige om de vilkår som følger av Avtalen.  

 

7 Formål og intensjon 
Leietaker skal iht. Avtalen leie lokaler og drive et kommunalt fastlegekontor på Ski 
sykehus. I tilknytning til dette skal Utleier også levere tjenester til Leietaker slik det 
fremgår av bilagene. 
 

8 Leieobjektet 

8.1 Leieareal	
 
Leiearealer som stilles til Leietakers disposisjon fremkommer som følger:  
 

• Eksklusivt leieareal: 276 m2 BTA jf. markeringer i gult i Bilag 3  
• Areal i sambruk med Utleier: 0 m2 BTA  
• Forholdsmessig andel av fellesarealer (tekniske rom, felles trapper, heiser, 

utomhusarealer mv.): 45 m2 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt: 321 m2 BTA       

 
 
Leiearealene nevnt ovenfor, herunder både arealer til Leietakers eksklusive bruk, 
sambruk med Utleier og fellesarealer utgjør samlet “Leieobjektet”.  
 

8.2 Leieobjektets	stand	
 
Leieobjektet leies i den stand som det er i på tidspunktet den overtas av Leietaker 
jf. punkt 9. Leietaker har etter inngåelsen av Avtalen ikke rett til å fremsette krav 
ovenfor Utleier med påstand om at Leieobjektet er mangelfullt. Husleielovens § 2-5 
andre punktum kommer derfor ikke til anvendelse.  
 
Utleier har i kraft av å være eier av Eiendommen ansvar for at Eiendommens 
bygningstekniske stand tilfredsstiller generelle offentligrettslige krav i henhold til 
gjeldende lovgivning. 
 
Offentlige pålegg og krav knyttet til Leietakers virksomhet og behov er Leietakers 
ansvar. Med forbehold om at Leietaker finansierer slike tiltak, kan Utleier påta seg 
å utføre den praktiske gjennomføringen av slike tiltak jf. punkt 21.1. 
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8.3 Endringer	i	Leieobjektet	
Eventuell ominnredning, utbedring, nyinnredning eller forandring av Leieobjektet må ikke finne sted 
uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Kostnader 
forbundet med slike endringer påhviler i sin helhet Leietaker såfremt endringen kommer leietaker til 
gode. Ved fraflytting tilfaller eventuelle endringer eller øvrige tiltak utført av Leietaker, Utleier uten 
godtgjørelse.  
 
Gjennomføring av eventuelle tiltak som krever endringer i Leieobjektet kan utføres i 
samarbeid med Utleier etter særlig avtale og i tråd med prinsippet om 
kostnadsdekking i punkt 21.1. 
 
Eventuelt behov for utskiftning av felles tekniske anlegg som ikke lenger kan vedlikeholdes 
regningsvarende av Utleier jf. punkt 20 fjerde ledd, utløser en rett for begge parter til å reforhandle 
Avtalen, herunder forhandling om reduksjon i vederlag for leie i Avtalens pkt. 12 og Avtalens Bilag 1 
dersom Leietaker bidrar med finansiering. 
 

8.4 Leietakers	virksomhet	i	Leieobjektet	
Leieobjektet skal kun benyttes til formålet som er nevnt i punkt 7. Leietaker har 
risikoen for at Leieobjektet er egnet til det tiltenkte formålet. Husleielovens § 2-2 
kommer derfor ikke til anvendelse.  
 
Ved skifte av bransje eller forandring av virksomheten i Leieobjektet må det 
innhentes forhåndssamtykke fra Utleier. Utleier skal ikke nekte å gi slikt samtykke 
uten saklig grunn.  
 

9 Overtakelse 
Leietaker skal overta Leieobjektet den 15.11.2015(”Overtakelsen”). Utleier plikter 
innen denne datoen å stille arealene til Leietakers disposisjon i samsvar med 
Avtalen og Leietaker plikter på den annen side å overta lokalene. 
 
Overtakelse anses for å ha skjedd 15.11.2015selv om Leietaker velger å ta i bruk 
lokalene på et senere tidspunkt.  

10 Leieperiode 
Leieforholdet løper fra og med15.11.2015 og til og med 31.12.2020 
(”Leieperioden”) hvoretter Avtalen opphører uten oppsigelse.  
 
Avtalen er uoppsigelig i Leieperioden, herunder også for opsjoner som utøves av 
Leietaker jf. punkt 11. 
 
Avtalen forutsetter at leietaker innvilges nødvendige godkjenninger for den drift 
som oppført under Avtalens pkt 7 – «Formål og intensjon», i Leieobjektet, Avtalen 
bortfaller i sin helhet dersom slik godkjenning ikke innvilges. 

11 Opsjoner 

11.1 Rett	til	forlengelse	av	Leieperioden	
Etter utløpet av Leieperioden har Leietaker rett til å fortsette Leieforholdet i en periode på inntil 5 nye 
år. Dersom denne opsjonen skal utøves, skal  ønsket lengde på  leieperiode meddeles skriftlig til 
Utleier minst 12 måneder før den inneværende Leieperioden utløper.  
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12 Vederlag for leie, felleskostnader, avtalte tjenester 
Alle priser og nærmere betingelser for det samlede ”Vederlaget” Leietaker skal 
betale fremgår av Bilag 1.  
 
Med mindre annet er angitt i bilag 1, er alle priser oppgitt eksklusive 
merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelle andre avgifter. Alle priser er oppgitt 
i norske kroner(NOK). 

13 Fakturering 
Leietaker skal betale vederlaget som nevnt i punkt 12 forskuddsvis den 1. for hvert 
kvartal, med mindre annet følger særskilt av bilagene.  
 
Utleiers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Leietaker enkelt kan 
kontrollere fakturaen mot det avtalte Vederlag. 

14 Leieregulering 
Leien reguleres hvert år tilsvarende endringen i Statistisk Sentralbyrås (SSB) 
konsumprisindeks. Reguleringene skal skje med virkning fra den 01.01 hvert år, 
første gang den 01.01.2017. Leieregulering baseres på utviklingen fra 01.01 det 
foregående år og frem til siste kjente indeks på reguleringstidspunktet.  
 
Eventuelle andre bestemmelser om prisjusteringer fremgår av Bilag 1. 

15 Taushetsplikt 
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og 
gjennomføringen av Avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres 
tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. 
 
Både Utleier og Leietaker har taushetsplikt i medhold av forvaltningsloven (lov-
1967-02-10),og taushetsplikten etter denne Avtale er ikke mer omfattende enn det 
som følger av forvaltningsloven eller tilsvarende sektorspesifikk regulering. 

16 Offentlighet 
For allmenhetens innsyn gjelder offentleglova (lov-2006-05-19). 
 
Partene har utarbeidet en sladdet versjon av Avtalen og er enige i at allmennheten 
kan gis innsyn i den sladdede versjonen, uten ytterligere samtykke fra den andre 
part som nevnt under pkt. 15. 

17 Sikkerhet, HMS, Brann og Beredskap 
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med og overholde, herunder pålegge sine 
ansatte, medkontrahenter, samarbeidspartnere eller andre som Leietaker kan 
identifiseres med til å følge gjeldende taushets-, sikkerhets-, ordens- og 
bruksregler, samt instrukser for tekniske anlegg og Eiendommen for øvrig.  
 
Leietakers ansatte skal signere en taushetserklæring. Leietaker blir 
erstatningsansvarlig for tap av nøkler/nøkkelkort. Ansvaret er begrenset til 
kostnader ved utskifting av Eiendommens låssystemer eller deler av dette, med 
mindre det er utvist grov uaktsomhet. Tap av nøkkel/nøkkelkort skal straks 
meddeles Utleier. Dersom Utleier finner det nødvendig for å sikre verdier i 
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Eiendommen, kan Utleier straks skifte låssystemer/deler av dette for Leietakers 
regning. 
 
Leietaker har ikke anledning til å inngå avtale med eksternt sikkerhetsselskap for 
å ivareta sikkerheten i Leieobjektet uten at dette forhåndsgodkjennes av Utleier.  
 
Leietaker plikter å sette seg inn i og delta på ulike beredskapsøvelser som Utleier 
velger å gjennomføre. Leietaker aksepterer at det foretas nødvendig testing av 
utstyr og innretninger uten kompensasjon. 
 
Leietaker er forpliktet til å følge alle regelfestede krav innen helse, miljø og 
sikkerhet (HMS), herunder også gjeldende brannforskrift og Utleiers prosedyrer 
og retningslinjer på området.  
 
Leietaker skal innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er 
nødvendig for utførelsen av virksomheten og som må/kan innhentes i Leietakers 
navn. 
 
Tillatelser og godkjennelser som berører begge parters drift, plikter partene å 
innhente i fellesskap. 
 

18 Leietakers plikter 
Leieobjektet skal kun benyttes til det formål det er leid for, jf. punkt 7. 
 
Leietaker skal holde Leieobjektet ryddig og i god stand. Leieobjektet må ikke 
brukes på en måte som forringer det eller på annen måte sjenerer andre leietakere 
og brukere av Eiendommen. Leietaker plikter for øvrig å behandle Leieobjektet og 
Eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. 
 
Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann/rømningsinstruks samt instrukser 
for Utleiers tekniske anlegg som til enhver tid gjelder Eiendommen og Leieobjektet. 
Disse regler og instrukser skal være gjort tilgjengelig for Leietaker for å kunne 
gjøres gjeldende. 
 
Videre plikter Leietaker å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og 
instrukser som er eller måtte bli innført og som omfatter leieforholdet. 
 
Leietaker plikter å melde til Utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved 
virksomheten, som kan få følger for Eiendommen og Bygningens 
forsikringspremie. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at 
frysing unngås.  
 
Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin tiltenkte bruk av 
Leieobjektet. Krav eller pålegg fra Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, brannvern, 
sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den 
virksomhet som drives i det areal som Leietaker har til eksklusivt bruk etter 
Avtalen, er Leietakers ansvar. 
 
Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må Leietaker selv besørge fjernet for 
egen regning. I motsatt fall vil Utleier la avfallet bli fjernet for Leietakers regning.  

19 Leietakers ansvar for Leieobjektet 
Det påhviler Leietaker på eget ansvar, risiko og egen kostnad å svare for de ekstra 
tiltak som forsikringsselskap, tilsyn eller annen myndighet kan komme til å kreve for 
at de lokalene  leietaker har til eksklusiv bruk skal kunne benyttes i samsvar med 
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Leietakers formål og behov, samt å skaffe de bevillinger, tillatelser og lignende som 
virksomheten krever.  
 
Gjennomføring av eventuelle tiltak for å ivareta Leietakers ansvar etter punkt 18 og 
19 samt andre eventuelle endringer i Leieobjektet kan utføres i samarbeid med 
Utleier. Utleier kan forestå slike arbeider under forutsetning av at Leietaker 
bekoster dette jf. Også punkt 21.1.  
 
Leietaker plikter straks å varsle Utleier om skader på Leieobjektet. Unnlater 
Leietaker å gi pliktig melding i tide, bortfaller et mulig erstatningskrav mot Utleier 
og Leietaker er ansvarlig for all skade som følger av forsømmelsen. Leietaker er 
erstatningsansvarlig for all skade som er forårsaket av Leietaker, folk i deres 
tjeneste, eller andre personer som er gitt adgang til Leieobjektet eller Eiendommen 
forøvrig.  
 
Leietaker er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av mangler ved selve 
Eiendommen for øvrig eller ved felles ledninger og anlegg utenfor Leieobjektet. 
Leietakers erstatningsplikt omfatter imidlertid skader som følge av innbrudd, 
hærverk samt andre uforutsette hendelser i Leieobjektet og som Leietaker plikter å 
forsikre seg for iht. punkt 23.  

20 Utleiers adgang til Leieobjektet 
Leietaker plikter å gi Utleier adgang til Leieobjektet, for ettersyn, drift, vedlikehold, 
inspeksjon, taksering, rengjøring samt gjennomføring av andre nødvendige eller 
avtalte tiltak. Hvis behovet ikke er akutt, skal adgang skje under hensyntagen til 
pågående virksomhet og etter forutgående avtale med Leietaker. Slik adgang til 
Leieobjektet skal gis Utleier 
 
I tilfeller der det anses som nødvendig for å forebygge eller begrense skade på 
Leieobjektet eller Eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til 
Leieobjektet.  

21 Drift og vedlikehold 
NS 3454:2013 legges til grunn for hvordan begrepene drift, vedlikehold, 
utskiftning, drift, reparasjon, oppgradering, ombygging mv. skal forstås i forhold til 
innhold og omfang av Partenes forpliktelser etter denne Avtalen.  
 
Utleier forestår det innvendige og utvendige drift og vedlikehold av Eiendommen, 
herunder Leieobjektet. Leietaker dekker kostnadene forbundet med dette iht. Bilag 
1. Utleier skal videre sørge for at det inngås nødvendige service- og driftsavtaler 
for byggets tekniske anlegg. Utskiftning, oppgradering, ombygging, reparasjoner, 
utvikling og øvrige endringer i Leieobjektet er dermed ikke omfattet av Utleiers drift 
og vedlikehold av Leieobjektet. Finansiering og kostnadsdekning av slike tiltak 
skjer i samsvar med punkt 21.1. 
 
Utleier har ansvar for at Eiendommens ordinære bygningstekniske stand 
tilfredsstiller offentligrettslige krav i henhold til gjeldende lovgivning i kraft av å 
hjemmelshaver til Eiendommen. Offentlige pålegg og krav knyttet til Leietakers 
virksomhet i Leieobjektet samt Leietakers eventuelle særskilte og egne behov er 
Leietakers ansvar. 
 
Utleier skal sørge for at Eiendommen og Leieobjektet med faste tekniske anlegg 
holdes i tilsvarende stand som ved Overtakelse så lenge som vedlikehold kan 
utføres regningssvarende innenfor den tekniske levetid og utskiftning ikke er 
nødvendig. Alminnelig slitasje må uansett aksepteres av Leietaker.  
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Utleier har rett til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendig til 
Eiendommens og Leieobjektets forsvarlige vedlikehold, drift eller fornyelse. Utleier 
har rett til å foreta ombygging/innredningsarbeider som er nødvendig for andre 
leietakere eller for Utleier, dersom dette ikke kommer i vesentlig konflikt med 
Leietakers innredning eller virksomhet. Dersom Utleier vil foreta 
ombygging/utvidelse av eiendommen/bygningsmassen for å oppnå bedre 
utnyttelse av Eiendommen, må Leietaker akseptere mindre ulemper med dette 
uten erstatning eller leiereduksjon. Utleier skal påse at arbeidene ikke medfører 
driftsforstyrrelser for Leietaker. Leietaker skal varsles om arbeidet på forhånd. 
Utleier plikter å begrense eller midlertidig stanse arbeid som hindrer eller sjenerer 
Leietakers virksomhet, når Leietaker har varslet om dette. Dersom tiltak som nevnt 
over medfører urimelig eller vesentlig ulempe for Leietaker, har Leietaker rett på 
en forholdsmessig reduksjon i leien. 
 
Utleier skal utvise spesiell aktsomhet og skal forebygge og hindre utslipp og 
spredning av støv i Leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, 
kanaler og rør etc. til andre deler av Bygningen eller Eiendommen, kan føres 
gjennom Leieobjektet uten hindringer av Leietakers innredning etc. 
 

21.1 Finansiering	av	tiltak	som	ikke	er	drift	eller	vedlikehold	
Mindre bygningsmessige tiltak i Leieobjektet utløst av Leietakers behov i 
Leieperioden skal etter forhandlinger mellom partene normalt planlegges, forestås 
og finansieres av Utleier i samarbeid med Leietaker. Kostnadene forbundet med 
slike tiltak, inkludert finansierings- og prosjekteringskostnader nedbetales over en 
avtalt tidsperiode som et tillegg til Leiesummen av Leietaker. 
 
Utleier tar imidlertid forbehold om finansiering, og Utleier definerer derfor i hvert 
tilfelle hvorvidt ønskede tiltak kan gjennomføres etter denne modellen i første ledd. 
Ved mangel på tilstrekkelig finansiering kan Utleier kreve at Leietaker selv skal 
finansiere større bygningsmessige tiltak som for eksempel innebærer ombygging, 
oppgradering, reparasjon eller utskiftning i Leieobjektet og som utløses av 
Leietakers behov i løpet av Leieperioden.  

22 Brannsikring 
Utleier sørger for tilstrekkelig brannsikring av Eiendommen og Leieobjektet.  

23 Forsikring 
Hver av partene skal forsikre sine interesser. Utleier forsikrer Eiendommen. Utleier 
har rett til å få dekket utlegg i forbindelse med eventuell utbetaling av egenandel til 
forsikringsselskapet gjennom å tillegge dette felleskostnadene, nærmere angitt 
under utgiftsposten ”Forsikring” i punkt 4.2.1 i Bilag 1.  
 
Utleiers forsikring omfatter ikke inventar, innbo, løsøre eller for øvrig Leietakers 
eiendeler, utstyr og virksomhet. Leietaker forplikter seg derfor til å forsikre inventar, 
innredning, løsøre, utstyr.inkludert avbruddsdekning og ansvar. Leietakers 
forsikring skal være slik utformet at Utleier holdes skadesløs i forbindelse med 
skader som oppstår i Leieobjektet eller på annen måte som følge av leieforholdet. I 
tillegg til sine interesser skal Leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i 
Leieobjektet. Skade påført Leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, 
forsinkelser eller oppgjør er Leietakers ansvar, med mindre forholdet skyldes 
Utleier.  
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24 Force Majeure 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll 
som gjør det umulig å oppfylle de plikter som fremgår av denne Avtalen og som 
etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så 
raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den 
ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i 
samme tidsrom. 
 
Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede 
parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 
(nitti) kalender dager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og bare hvis det 
på forhånd er gitt et 15 (femten) kalenderdagers varsel. 
 
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt 
overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den 
annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 
 
Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning. 
Blir Leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i 
Leieperioden, faller Avtalen bort dersom Utleier ikke tilbyr akseptable 
erstatningslokaler. 

25 Utleiers mislighold 
Det foreligger mislighold fra Utleiers side hvis Utleier ikke oppfyller sine plikter etter 
Avtalen. Det foreligger ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Leietakers forhold 
eller forhold som skyldes force majeure. 
 
Leietaker skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget 
eller burde vært oppdaget. 
 
Det som Leietaker kjente til eller burde kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke 
under noen omstendighet senere gjøres gjeldende som en mangel.   

25.1 Avhjelp 
Utleier skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet 
innen rimelig tid.  
 
Det er et mål for avhjelpen at ytelsen skal oppfylle de avtalte krav og 
spesifikasjoner og at avtalen samlet sett skal fungere som avtalt. Avhjelpen kan for 
eksempel skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering. 

25.2 Erstatning 
Ved avtalebrudd har hver av partene erstatningsansvar for ethvert direkte tap, 
herunder tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med 
tap av data eller driftsavbrudd, som med rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, 
mangel eller annet mislighold som påføres den andre parten som følge av 
avtalebruddet. Parten som fremsetter krav om erstatning har bevisbyrden for at det 
foreligger erstatningsansvar hos den andre parten. 
 
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap dekkes likevel dersom 
parten eller noen han svarer for, har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. 
 
Maksimal årlig erstatning etter avtalen er begrenset til 50 % av leieavtalens totale 
kostnad pr år. 
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25.3 Heving 
Ved vesentlig brudd på avtalen med bilag, har partene gjensidig rett til å heve 
avtalen med umiddelbar virkning. Dersom partene ønsker å påberope vedvarende 
eller gjentatt mislighold fra den annen parts side som grunnlag for heving, krever 
dette skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke 
opphører. 
 
Dersom Utleier hever avtalen, skal Leietaker innen en frist på 1 måned fraflytte 
Leieobjektet. Ved heving fra Leietakers side, har Leietaker rett til rimelig tid til å 
fraflytte Leieobjektet.  

26 Leietakers mislighold 
Det foreligger mislighold fra Leietakers side hvis Leietaker ikke oppfyller sine 
plikter etter Avtalen. 
 
Det foreligger ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Utleiers forhold eller forhold 
som skyldes force majeure. 
 
Utleier skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget 
eller burde vært oppdaget. 
 
Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves av Utleier hvis leien, 
felleskostnadene eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. § 13-2 3. ledd (a) i 
tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker vedtar også at tvangsfravikelse kan kreves når 
leietiden er løpt ut, jf. § 13-2 3. ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven. 
Dersom Leietaker blir kastet ut, flytter etter krav fra Utleier, misligholder eller på 
annen måte fraviker lokalene, plikter Leietaker å betale leie for den tid som måtte 
være igjen av leietiden, med fradrag av det Utleier måtte få inn ved ny utleie. 
Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og 
rydding/rengjøring av lokalene fører med seg, samt utgifter til etablering av nytt 
utleieforhold. I tilfelle av fraflytting pga. mislighold, får punkt 31 tilsvarende 
anvendelse. 

27 Fremleie, overdragelse og selskapsrettslige endringer 
Leietaker kan ikke fremleie Leieobjektet, verken helt eller delvis, uten skriftlig  
samtykke fra Utleier. 
 
Da Leietaker er en kommunal virksomhet kan Leietaker overdra sine rettigheter og 
plikter etter denne avtalen til den virksomhet som får Leietakers rettigheter og 
plikter overdratt til seg. Den virksomheten som får rettigheter og plikter overdratt er 
berettiget til å tre inn i nærværende avtale, såfremt avtalens rettigheter og plikter 
overdras samlet. 
 
Utleier kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til en annen part.  

28 Møter 
Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 14 (fjorten) kalender 
dagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og 
måten Avtalen blir gjennomført på. 
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29 Meddelelser 
Partene plikter uten ugrunnet opphold å opplyse hverandre om alle forhold av 
betydning som har eller kan få konsekvenser for leieforholdet, herunder planer om 
skifte av kontrollerende eierposisjoner eller endring i selskapsform. 
 
Meddelelser skal skje skriftlig og til rette vedkommende hos Leietaker og Utleier jf. 
punkt 3.  

30 Fraflytting 
Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere Leieobjektet ryddiggjort og rengjort, og 
for øvrig i vesentlig samme stand som ved Overtakelse. Dersom Leietakers 
forpliktelser etter Avtalen er oppfylt i Leieperioden, aksepterer Utleier normalt slit 
og elde. 
 
Eventuelle investeringer i Leieobjektet som stammer fra ombygninger, 
oppgraderinger, utskiftninger mv. utløst av Leietakers egne behov tilfaller Utleier 
uten godtgjørelse.  
 
Partene skal på fraflyttingsdagen avholde overtakelsesforretning og utarbeide en 
fraflyttingsprotokoll som inneholder partenes anmerkninger. Protokollen skal angi: 

1. Hvem som er til stede 
2. Mangler som påvises 
3. Frist for utbedringer 

 
Skader/mangler ved overlevering som Leietaker er ansvarlig for, og som ikke 
utbedres innen tilleggsfrist som er satt i fraflyttingsprotokoll, kan Utleier utbedre for 
Leietakers regning. Det samme gjelder fjerning av avfall. Fast inventar, delvegger, 
og lignende skal ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle Utleier uten godtgjørelse.  
 
Senest siste dag av leieforholdet skal Leietaker på egen bekostning fjerne sine 
eiendeler og overlevere lokalene. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, 
og tilfaller Utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler kan Utleier fjerne for 
Leietakers regning. 
 
Utleier deaktiverer adgangstegn etter siste dag av leieforholdet. Flytting utføres av 
Leietaker med nødvendig bistand fra Utleier. 
 
Alle nøkler til Eiendommen skal overleveres Utleier.  
 
I rimelig tid før fraflytting har Utleier rett til å annonsere at lokalene blir ledige. Etter 
forhåndsvarsel plikter Leier i samme periode å gi adgang til visning i lokalene for 
leieinteressenter, ettersyn og taksering, likevel slik at det tas rimelig hensyn til 
Leietaker og hans virksomhet. 
 
Tvangsfravikelse av lokalene krever ikke søksmål, dersom Leietaker misligholder 
betalingsplikt eller ikke etterkommer fraflyttingskrav ved opphør av leieforholdet, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 13-2(3)a og b. 

31 Behandling av tvister og avtalt verneting 
Tvister mellom Leietaker og Utleier skal søkes løst i minnelighet ved forhandlinger. 
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk 
rett.  
 
Partene vedtar Eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. 
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32 Forholdet til husleieloven 
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-2, 2-15 3-8, 4-2, 4-3, 5-4 
første ledd, 8-4 og 8-5. 
 
Forøvrig er det avtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser 
enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. 
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AVTALE 
om 

 
 

LEIE AV AREALER TIL KAD-PLASSER OG LEGEVAKT PÅ 
SKI SYKEHUS 

 

mellom 
 
Akershus universitetssykehus HF 
Postboks 1000, 1478 Lørenskog 
 
Org. nr: 983 971 636 

og Follo lokalmedisinske senter IKS 
Vardåsveien 3, 1400 Ski 
 
Org.nr: 915 860 044 
 

(heretter kalt UTLEIER)  (heretter kalt LEIETAKER) 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer hvorav hver av partene beholder ett. 
 
 
UTLEIER: 
 
 
________________________ 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
Akershus universitetssykehus HF 
 
Lørenskog, den_________ 
 

  LEIETAKER: 
 
 
________________________ 
Kjell Pettersen 
Styrets leder 
Follo Lokalmedisinske Senter IKS 
 
________________,den_____ 
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1 Utleier 
Navn:   Akershus universitetssykehus HF 
Org.nr.:   983 971 636 
Postadresse:  Postboks 1000, 1478 Lørenskog 
Besøksadresse: Sykehusveien 25, Nordbyhagen  

2 Leietaker 
Navn:   Follo lokalmedisinske senter IKS  
Org.nr.:   915 860 044 
Postadresse:  Vardåsveien 3, 1400 Ski  
Besøksadresse: Vardåsveien 3, 1400 Ski 

3 Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner for denne avtalen er:  
 
 
Kontaktperson hos Utleier: 
Navn:          Elvira Maric 
Tlf.:             +47 97083747 
E-post:        elvira.maric@ahus.no 

 Kontaktperson hos Leietaker: 
Navn: Tove Kreppen Jørgensen           
Tlf.:     +47 90943418          
E-post: 
tove.kreppen.jorgensen@oppegard.komm
une.no 
                  

 
 

Endring av kontaktpersoner etter avtaleinngåelse skal straks varsles skriftlig til den 
annen part. Endringen dokumenteres i Bilag 2 Endringer etter avtaleinngåelse. 

4 Kontraktsdokumentene 
Leieavtalen består, i tillegg til kontraktsvilkårene i dette dokumentet, av følgende 
bilag (”Avtalen”):  
 
Bilag 1: Priser og tjenesteliste 
Bilag 2: Endringer etter avtaleinngåelse 
Bilag 3: Tegninger som viser leiearealer 
             3A: arealer til KAD-plasser 
             3B: arealer til legevakt 

5 Tolkingsregler 
Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 2. Ved motstrid skal 
følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: 

 
1.   Den generelle avtaleteksten (dette dokumentet) går foran bilagene. 
2.   Dersom bilagene strider mot hverandre, har de prioritet I same rekkefølge 
som angitt i punkt 4 Kontraktsdokumentene.  
3.   I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke 

punkter som senere er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal Bilag 2 gå 
foran de øvrige bilagene. 
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6 Eiendommen 
Utleier er eier av eiendommen Vardåsveien 3, gnr. 132 bnr. 20, i Ski kommune 
(“Eiendommen”).  
 
Partene er i dag blitt enige om de vilkår som følger av Avtalen.  

 

7 Formål og intensjon 
Utleier driver i kraft av å være et helseforetak Ski sykehus på Eiendommen. 
Leietaker skal iht. Avtalen leie lokaler og drive et lokalmedisinsk senter på 
Eiendommen. I tilknytning til dette skal Utleier også levere tjenester til Leietaker 
slik det fremgår av bilagene. 
 
Det lokalmedisinske senteret vil bestå av en sengepost (kommunalt akutt 
døgntilbud – KAD) i Eiendommens 3 etg, samt legevakt i 2 etg.   

8 Leieobjektet 

8.1 Leieareal	
 
Leiearealer som stilles til Leietakers disposisjon fremkommer som følger:  
 

• Eksklusivt leieareal: 765 m2 BTA i 3.etg jf. Bilag 3A og 100 m2 BTA i 2.etg 
jf. Bilag 3B 

• Areal i sambruk med Utleier: 81 m2 BTA i 3. etg. jf.  Bilag 3A, og 540 m2 
BTA i 2. etg. jf. Bilag 3B. 

• Forholdsmessig andel av fellesarealer (tekniske rom, felles trapper, heiser, 
utomhusarealer mv.): 135 m2 BTA 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Totalt:  1621 m2 BTA       

 
Leiearealene nevnt ovenfor, herunder både arealer til Leietakers eksklusive bruk, 
sambruk med Utleier og fellesarealer benevnes heretter samlet som 
“Leieobjektet”.  
 

8.2 Leieobjektets	stand		
 
Leieobjektet leies umøblert og i den stand som det er i på tidspunktet for 
avtaleinngåelse. Kostnader forbundet med ombygninger i Leieobjektet før 
overtakelse skal bekostes av Leietaker etter samme prinsipp som etter overtakelse 
jf. punkt 8.3.   
 
Leietaker har etter inngåelsen av Avtalen ikke rett til å fremsette krav ovenfor 
Utleier med påstand om at Leieobjektet er mangelfullt. Husleielovens § 2-5 andre 
punktum kommer derfor ikke til anvendelse.  
 
Utleier har i kraft av å være eier av Eiendommen ansvar for at Eiendommens 
bygningstekniske stand tilfredsstiller generelle offentligrettslige krav i henhold til 
gjeldende lovgivning. 
 
Offentlige pålegg og krav knyttet til Leieobjektet og som angår Leietakers 
virksomhet og behov er Leietakers ansvar. Med forbehold om at Leietaker 
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finansierer slike tiltak, kan Utleier etter særskilt avtale påta seg å utføre den 
praktiske gjennomføringen av slike tiltak jf. punkt 8.3 andre ledd og punkt 21.1.  
 

8.3 Endringer	og	tiltak	i	Leieobjektet	
Eventuell ominnredning, utskiftning, oppgradering, ombygging, utvikling og øvrige 
endringer i Leieobjektet må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Kostnader 
forbundet med slike tiltak påhviler i sin helhet Leietaker såfremt tiltaket utløses av 
Leietakers egne behov eller på annen måte initieres av Leietaker. Ved fraflytting 
tilfaller eventuelle endringer eller øvrige tiltak utført av Leietaker, Utleier uten 
godtgjørelse.  
 
Gjennomføring av eventuelle tiltak som krever endringer i Leieobjektet kan utføres 
i samarbeid med Utleier etter særskilt avtale og i tråd med prinsippet om 
kostnadsdekning jf punkt 21.1. 
 
Eventuelt behov for utskiftning av felles tekniske anlegg som ikke lenger kan 
vedlikeholdes regningsvarende av Utleier jf. punkt 21 fjerde ledd, utløser en rett for 
begge parter til å reforhandle Avtalen, herunder forhandling om reduksjon i 
vederlag for leie i Avtalens pkt. 12 og Avtalens Bilag 1 dersom Leietaker bidrar 
med finansiering. 
 

8.4 Leietakers	virksomhet	i	Leieobjektet	
Leieobjektet skal kun benyttes til det formålet som er nevnt i punkt 7. Leietaker har 
risikoen for at Leieobjektet er egnet til det tiltenkte formålet. Husleielovens § 2-2 
kommer derfor ikke til anvendelse.  
 
Ved skifte av bransje eller forandring av virksomheten i Leieobjektet må det 
innhentes forhåndssamtykke fra Utleier. Utleier skal ikke nekte å gi slikt samtykke 
uten saklig grunn.  
 
Det presiseres at Leietaker på egenhånd er fullt ut ansvarlig for å anskaffe, 
bekoste og drifte ethvert utstyr, løsøre eller annet driftsmiddel som trengs for å 
bedrive den virksomhet som nevnes i første ledd, herunder men ikke begrenset til 
blant annet IKT-utstyr, diverse programvare, medisinskteknisk utstyr mv. Dersom 
installasjon av slikt utstyr krever endringer i Leieobjektet bekostes dette i sin helhet 
av Leietaker jf. punkt 8.3.  
 

8.5 Arealer	i	sambruk	
Arealer i 2. etg. som skal deles og er gjenstand for sambruk mellom Leietaker og 
Utleier jf. punkt 8.1 forutsetter at bruken ikke innebærer samtidig bruk tidsmessig. 
Dette innebærer at Leietaker kan bruke lokalene utenfor åpningstidene til Utleiers 
polikliniske virksomhet. Det presiseres at bruken av lokalene må skje i samsvar 
med det til enhver tids gjeldende regelverk, herunder aktuell helserettslig 
lovgivning.  
 
Partene plikter etter avtaleinngåelse å utarbeide en felles rutine for sambruk av 
arealer i både 2. og 3. etg jf. punkt 8.1. I denne rutinen skal det også tas 
tilstrekkelig hensyn til bruk av lokalene i samsvar med det til enhver tids gjeldende 
helserettslig lovgivning, herunder at taushetsplikten ivaretas for hver av partenes 
adskilte virksomheter i lokalene, at pasientopplysninger ikke kommer på avveie 
mv.  

9 Overtakelse 
Leietaker skal overta Leieobjektet (”Overtakelsen”) på følgende måte:  
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- Lokaler angitt i Bilag 3A jf. punkt 8.1 overtas den 01.01.2016 
- Lokaler angitt i Bilag 3B jf. punkt 8.1 overtas den 01.03.2016 
- Ett kontor, rom nr. WA03.017 jf. Bilag 3A, overtas den 09.10.2015. 

 
Utleier plikter innen ovennevnte datoer å stille arealene til Leietakers disposisjon i 
samsvar med Avtalen og Leietaker plikter på sin side å overta lokalene.  
 
Overtakelse anses for å ha skjedd  for de ulike deler av Leieobjektet på 
ovennevnte datoer selv om Leietaker tar i bruk lokalene på et senere tidspunkt.  

10 Leieperiode 
Leieforholdet løper fra og med de datoer ulike deler av Leieobjektet overtas som 
nevnt i punkt 9 og til og med 31.12.2020 (”Leieperioden”) hvoretter Avtalen 
opphører uten oppsigelse.  
 
Avtalen er uoppsigelig i Leieperioden, herunder også for opsjoner som utøves av 
Leietaker jf. punkt 11.  
 
Avtalen forutsetter imidlertid at Leietaker oppnår å innhente de offentlige 
godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å kunne igangsette driften av 
det lokalmedisinske senteret i Leieobjektet. Avtalen er derfor ikke bindende for 
Partene dersom slike godkjenninger og tillatelser ikke kan innhentes innen 
Overtakelse.  

11 Opsjoner 

11.1 Rett	til	forlengelse	av	Leieperioden	
Etter utløpet av Leieperioden har Leietaker rett til å fortsette Leieforholdet i en 
periode på inntil 5 nye år. Dersom denne opsjonen skal utøves, skal ønsket lengde 
på forlengelse av leieperiode meddeles skriftlig til Utleier minst 12 måneder før den 
inneværende Leieperioden utløper.  

11.2 Rett	til	å	leie	ytterligere	arealer	
Leietaker har innen 12 måneder fra Overtakelse rett til å leie ytterligere arealer 
tilsvarende 10 sengeplasser i direkte tilknytning til de arealer som fremgår av Bilag 
3A.  

12 Vederlag for leie, felleskostnader, avtalte tjenester 
Priser og betingelser for det samlede ”Vederlaget” Leietaker skal betale fremgår 
av Bilag 1, med mindre annet avtales mellom Partene. 
 
Med mindre annet er angitt i bilag 1 er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift, 
men inkludert toll og eventuelle andre avgifter. Alle priser er oppgitt i norske kroner 
(NOK). 

13 Fakturering 
Leietaker skal betale Vederlaget som nevnt i punkt 12 forskuddsvis den 1. for hvert 
kvartal, med mindre annet følger særskilt av annen avtale.  
 
Utleiers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Leietaker enkelt kan 
kontrollere fakturaen mot det avtalte Vederlag. 
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14 Leieregulering 
Leien reguleres hvert år tilsvarende endringen i Statistisk Sentralbyrås (SSB) 
konsumprisindeks. Reguleringene skal skje med virkning fra den 01.01 hvert år, 
første gang den 01.01.2017. Leieregulering baseres på utviklingen fra 01.01 det 
foregående år og frem til siste kjente indeks på reguleringstidspunktet.  
 
Eventuelle andre bestemmelser om prisjusteringer fremgår av Bilag 1. 

15 Taushetsplikt 
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og 
gjennomføringen av Avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres 
tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.  
 
Både Utleier og Leietaker har taushetsplikt i medhold av forvaltningsloven (lov-
1967-02-10) og taushetsplikten etter denne Avtale er ikke mer omfattende enn det 
som følger av forvaltningsloven eller tilsvarende sektorspesifikk regulering. 
 
Når det gjelder opplysninger som kan identifisere pasienter, og som vil være 
tilgjengelig for begge parter så reguleres taushetsplikten av helsepersonelloven §§ 
21 og 25, helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1, og spesialisthelsetjenesteloven § 
6-1. Taushetsplikten overfor andre enn avtalens parter omfatter alt som kan 
identifisere pasienten.  

16 Offentlighet 
For allmenhetens innsyn gjelder offentleglova (lov-2006-05-19).  
 
Partene har utarbeidet en sladdet versjon av Avtalen og er enige i at allmennheten 
kan gis innsyn i den sladdede versjonen, uten ytterligere samtykke fra den andre 
part som nevnt under pkt. 15,     

17 Sikkerhet, HMS, Brann og Beredskap 
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med og overholde, herunder pålegge sine 
ansatte, medkontrahenter, samarbeidspartnere eller andre som Leietaker kan 
identifiseres med til å følge gjeldende taushets,- sikkerhets-, ordens- og 
bruksregler, samt instrukser for tekniske anlegg og Eiendommen for øvrig.  
 
Leietakers ansatte skal signere en taushetserklæring. Leietaker blir 
erstatningsansvarlig for tap av nøkler/nøkkelkort. Ansvaret er begrenset til 
kostnader ved utskifting av Eiendommens låssystemer eller deler av dette, med 
mindre det er utvist grov uaktsomhet. Tap av nøkkel/nøkkelkort skal straks 
meddeles Utleier. Dersom Utleier finner det nødvendig for å sikre verdier i 
Eiendommen, kan Utleier straks skifte låssystemer/deler av dette for Leietakers 
regning. 
 
Leietaker har ikke anledning til å inngå avtale med eksternt sikkerhetsselskap for å 
ivareta sikkerheten i Leieobjektet uten at dette forhåndsgodkjennes av Utleier.  
 
Leietaker plikter å sette seg inn i og delta på ulike beredskapsøvelser som Utleier 
velger å gjennomføre. Leietaker aksepterer at det foretas nødvendig testing av 
utstyr og innretninger uten kompensasjon. 
 
Leietaker er forpliktet til å følge alle regelfestede krav innen helse, miljø og 
sikkerhet (HMS), herunder også gjeldende brannforskrift og Utleiers prosedyrer og 
retningslinjer på området.  
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Leietaker skal innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er 
nødvendig for utførelsen av virksomheten og som må/kan innhentes i Leietakers 
navn.  

18 Leietakers plikter 
Leieobjektet skal kun benyttes til det formål det er leid for jf. punkt 7.  
 
Leietaker skal holde Leieobjektet ryddig og i god stand. Leieobjektet må ikke 
brukes på en måte som forringer det eller på annen måte sjenerer andre leietakere 
og brukere av Eiendommen. Leietaker plikter for øvrig å behandle Leieobjektet og 
Eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. 
 
Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann/rømningsinstruks samt instrukser 
for Utleiers tekniske anlegg som til enhver tid gjelder Eiendommen og Leieobjektet. 
Disse regler og instrukser skal være gjort tilgjengelig for Leietaker for å kunne 
gjøres gjeldende. 
 
Videre plikter Leietaker å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og 
instrukser som er eller måtte bli innført og som omfatter leieforholdet. 
 
Leietaker plikter å melde til Utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved 
virksomheten, som kan få følger for Eiendommen og Bygningens 
forsikringspremie. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at 
frysing unngås.  
 
Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin tiltenkte bruk av 
Leieobjektet. Krav eller pålegg fra Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, brannvern, 
sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den 
virksomhet som drives i det areal som Leietaker har til eksklusivt bruk etter 
Avtalen, er Leietakers ansvar. 
 
Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må Leietaker selv besørge fjernet 
for egen regning. I motsatt fall vil Utleier la avfallet bli fjernet for Leietakers regning.  

19 Leietakers ansvar for Leieobjektet 
Det påhviler Leietaker på eget ansvar, risiko og egen kostnad å svare for de ekstra 
tiltak som forsikringsselskap, tilsyn eller annen myndighet kan komme til å kreve 
for at de lokalene Leietaker har til eksklusiv bruk skal kunne benyttes i samsvar 
med Leietakers formål og behov, samt å skaffe de bevillinger, tillatelser og 
lignende som virksomheten krever.  
 
Gjennomføring av eventuelle tiltak for å ivareta Leietakers ansvar etter punkt 18 og 
19 samt andre eventuelle endringer i Leieobjektet kan utføres i samarbeid med 
Utleier. Utleier kan forestå slike arbeider under forutsetning av at Leietaker 
bekoster dette jf. også punkt 21.1.  
 
Leietaker plikter straks å varsle Utleier om skader på Leieobjektet. Unnlater 
Leietaker å gi pliktig melding i tide, bortfaller et mulig erstatningskrav mot Utleier 
og Leietaker er ansvarlig for all skade som følger av forsømmelsen. Leietaker er 
erstatningsansvarlig for all skade som er forårsaket av Leietaker, folk i deres 
tjeneste, eller andre personer som er gitt adgang til Leieobjektet eller Eiendommen 
for øvrig.  
 
Leietaker er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av mangler ved selve 
Eiendommen for øvrig eller ved felles ledninger og anlegg utenfor Leieobjektet. 
Leietakers erstatningsplikt omfatter imidlertid skader som følge av innbrudd, 
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hærverk samt andre uforutsette hendelser i Leieobjektet og som Leietaker plikter å 
forsikre seg for iht. punkt 23.  

20 Utleiers adgang til Leieobjektet 
Leietaker plikter å gi Utleier adgang til Leieobjektet, for ettersyn, drift, vedlikehold, 
inspeksjon, taksering, rengjøring samt gjennomføring av andre nødvendige eller 
avtalte tiltak. Hvis behovet ikke er akutt, skal adgang skje under hensyntagen til 
pågående virksomhet og etter forutgående avtale med Leietaker. Slik adgang til 
Leieobjektet skal gis Utleier 
 
I tilfeller der det anses som nødvendig for å forebygge eller begrense skade på 
Leieobjektet eller Eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til 
Leieobjektet.  

21 Drift og vedlikehold 
NS 3454:2013 legges til grunn for hvordan begrepene drift, vedlikehold, 
utskiftning, drift, reparasjon, oppgradering, ombygging mv. skal forstås i forhold til 
innhold og omfang av Partenes forpliktelser etter denne Avtalen.  
 
Utleier forestår det innvendige og utvendige drift og vedlikehold av Eiendommen, 
herunder Leieobjektet. Leietaker dekker kostnadene forbundet med dette iht. Bilag 
1. Utleier skal videre sørge for at det inngås nødvendige service- og driftsavtaler 
for byggets tekniske anlegg. Utskiftning, oppgradering, ombygging, reparasjoner, 
utvikling og øvrige endringer i Leieobjektet er dermed ikke omfattet av Utleiers drift 
og vedlikehold av Leieobjektet. Finansiering og kostnadsdekning av slike tiltak 
skjer i samsvar med punkt 21.1. 
 
Utleier har ansvar for at Eiendommens ordinære bygningstekniske stand 
tilfredsstiller offentligrettslige krav i henhold til gjeldende lovgivning i kraft av å 
være hjemmelshaver til Eiendommen. Offentlige pålegg og krav knyttet til 
Leietakers virksomhet i Leieobjektet samt Leietakers eventuelle særskilte og egne 
behov er Leietakers ansvar. 
 
Utleier skal sørge for at Eiendommen og Leieobjektet med faste tekniske anlegg 
holdes i tilsvarende stand som ved Overtakelse så lenge som vedlikehold kan 
utføres regningssvarende innenfor den tekniske levetid og utskiftning ikke er 
nødvendig. Alminnelig slitasje må uansett aksepteres av Leietaker.  
 
Utleier har rett til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendig til 
Eiendommens og Leieobjektets forsvarlige vedlikehold, drift eller fornyelse. Utleier 
har rett til å foreta ombygging/innredningsarbeider som er nødvendig for andre 
leietakere eller for Utleier, dersom dette ikke kommer i vesentlig konflikt med 
Leietakers innredning eller virksomhet. Dersom Utleier vil foreta 
ombygging/utvidelse av eiendommen/bygningsmassen for å oppnå bedre 
utnyttelse av Eiendommen, må Leietaker akseptere mindre ulemper med dette 
uten erstatning eller leiereduksjon. Utleier skal påse at arbeidene ikke medfører 
driftsforstyrrelser for Leietaker. Leietaker skal varsles om arbeidet på forhånd. 
Utleier plikter å begrense eller midlertidig stanse arbeid som hindrer eller sjenerer 
Leietakers virksomhet, når Leietaker har varslet om dette. Dersom tiltak som nevnt 
over medfører urimelig eller vesentlig ulempe for Leietaker, har Leietaker rett på 
en forholdsmessig reduksjon i leien.   
 
Utleier skal utvise spesiell aktsomhet og skal forebygge og hindre utslipp og 
spredning av støv i Leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, 
kanaler og rør etc. til andre deler av Bygningen eller Eiendommen, kan føres 
gjennom Leieobjektet uten hindringer av Leietakers innredning etc. 
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21.1 Finansiering	av	tiltak	som	ikke	er	drift	eller	vedlikehold	
Mindre bygningsmessige tiltak i Leieobjektet som Leietaker ønsker gjennomført i 
Leieperioden skal etter forhandlinger mellom partene normalt planlegges, forestås 
og finansieres av Utleier i samarbeid med Leietaker, under forutsetning av at 
kostnadene forbundet med slike tiltak bekostes i sin helhet av Leietaker, inkludert 
finansierings- og prosjekteringskostnader, som nedbetales over en avtalt 
tidsperiode som et tillegg til Vederlaget. 
 
Utleier tar imidlertid forbehold om finansiering, og Utleier definerer derfor i hvert 
tilfelle hvorvidt ønskede tiltak kan gjennomføres etter denne modellen i første ledd. 
Ved mangel på tilstrekkelig finansiering kan Utleier kreve at Leietaker selv skal 
finansiere større bygningsmessige tiltak som for eksempel innebærer ombygging, 
oppgradering, reparasjon eller utskiftning i Leieobjektet  
 

22 Brannsikring 
Utleier sørger for tilstrekkelig brannsikring av Eiendommen og Leieobjektet.  

23 Forsikring 
Hver av partene skal forsikre sine interesser. Utleier forsikrer Eiendommen. Utleier 
har rett til å få dekket utlegg i forbindelse med eventuell utbetaling av egenandel til 
forsikringsselskapet gjennom å tillegge dette felleskostnadene.  
 
Utleiers forsikring omfatter ikke inventar, innbo, løsøre eller for øvrig Leietakers 
eiendeler, utstyr og virksomhet. Leietaker forplikter seg derfor til å forsikre inventar, 
innredning, løsøre, utstyr m.v. inkludert avbruddsdekning og ansvar. Leietakers 
forsikring skal være slik utformet at Utleier holdes skadesløs i forbindelse med 
skader som oppstår i Leieobjektet eller på annen måte som følge av leieforholdet. I 
tillegg til sine interesser skal Leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i 
Leieobjektet. Skade påført Leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, 
forsinkelser eller oppgjør er Leietakers ansvar, med mindre forholdet skyldes 
Utleier.  

24 Force Majeure 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll 
som gjør det umulig å oppfylle de plikter som fremgår av denne Avtalen og som 
etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så 
raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den 
ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i 
samme tidsrom. 
 
Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede 
parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 
(nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og bare hvis det 
på forhånd er gitt et 15 (femten) kalenderdagers varsel. 
 
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt 
overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den 
annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 
 
Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning. 
Blir Leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i 
Leieperioden, faller Avtalen bort dersom Utleier ikke tilbyr akseptable 
erstatningslokaler. 
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25 Mislighold 

 
Det foreligger mislighold fra Utleiers side hvis Utleier ikke oppfyller sine plikter etter 
Avtalen. Det foreligger ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Leietakers forhold 
eller forhold som skyldes force majeure. 
 
Leietaker skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget 
eller burde vært oppdaget. 
 
Det som Leietaker kjente til eller burde kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke 
under noen omstendighet senere gjøres gjeldende som en mangel.   

25.2 Leietakers mislighold 
Det foreligger mislighold fra Leietakers side hvis Leietaker ikke oppfyller sine 
plikter etter Avtalen. 
 
Det foreligger ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Utleiers forhold eller forhold 
som skyldes force majeure. 
 
Utleier skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget 
eller burde vært oppdaget. 
 
Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves av Utleier hvis leien, 
felleskostnadene eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. § 13-2 3. ledd (a) i 
tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker vedtar også at tvangsfravikelse kan kreves når 
leietiden er løpt ut, jf. § 13-2 3. ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven. 
Dersom Leietaker blir kastet ut, flytter etter krav fra Utleier, misligholder eller på 
annen måte fraviker lokalene, plikter Leietaker å betale leie for den tid som måtte 
være igjen av leietiden, med fradrag av det Utleier måtte få inn ved ny utleie. 
Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og 
rydding/rengjøring av lokalene fører med seg, samt utgifter til etablering av nytt 
utleieforhold. I tilfelle av fraflytting pga. mislighold, får punkt 31 tilsvarende 
anvendelse. 
 

25.3 Avhjelp 
Utleier skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet 
innen rimelig tid.  
 
Det er et mål for avhjelpen at ytelsen skal oppfylle de avtalte krav og 
spesifikasjoner og at avtalen samlet sett skal fungere som avtalt. Avhjelpen kan for 
eksempel skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering. 

25.4 Erstatning 
Ved avtalebrudd har hver av partene erstatningsansvar for ethvert direkte tap 
herunder tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader som med 
rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold som 
påføres den andre parten som følge av avtalebruddet. Parten som fremsetter krav 
om erstatning har bevisbyrden for at det foreligger erstatningsansvar hos den 
andre parten. 
 
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap dekkes likevel dersom 
parten eller noen han svarer for, har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. 
 
Maksimal årlig erstatning etter avtalen er begrenset til 50 % av leieavtalens totale 
kostnad pr år. Denne ansvarsbegrensning påvirker ikke på noe vis det krav på 

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 144/146



__________ / __________ 
Side 13 av 14 

Vederlag som Utleier har ovenfor Leietaker jf. punkt 12 ved et eventuelt 
betalingsmislighold.  

25.5 Heving 
Ved vesentlig brudd på avtalen med bilag, har partene gjensidig rett til å heve 
avtalen med umiddelbar virkning. Dersom partene ønsker å påberope vedvarende 
eller gjentatt mislighold fra den annen parts side som grunnlag for heving, krever 
dette skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke 
opphører. 
 
Dersom Utleier hever avtalen, skal Leietaker innen en frist på 1 måned fraflytte 
Leieobjektet. Ved heving fra Leietakers side, har Leietaker rett til rimelig tid til å 
fraflytte Leieobjektet.  

26 Fremleie, overdragelse og selskapsrettslige 
endringer 

Leietaker kan ikke fremleie Leieobjektet, verken helt eller delvis, uten skriftlig  
samtykke fra Utleier. 
 
Da Leietaker er en kommunal virksomhet kan Leietaker overdra sine rettigheter og 
plikter etter denne avtalen til den virksomhet som får Leietakers rettigheter og 
plikter overdratt til seg. Den virksomheten som får rettigheter og plikter overdratt er 
berettiget til å tre inn i nærværende avtale, såfremt avtalens rettigheter og plikter 
overdras samlet. 
 
Utleier kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til en annen part.  

27 Møter 
Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 14 (fjorten) 
kalenderdagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte 
avtaleforholdet og måten Avtalen blir gjennomført på. 

28 Meddelelser 
Partene plikter uten ugrunnet opphold å opplyse hverandre om alle forhold av 
betydning som har eller kan få konsekvenser for leieforholdet, herunder planer om 
skifte av kontrollerende eierposisjoner eller endring i selskapsform. 
 
Meddelelser skal skje skriftlig og til rette vedkommende hos Leietaker og Utleier jf. 
punkt 3. 

29 Fraflytting 
Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere Leieobjektet ryddiggjort og rengjort, og 
for øvrig i vesentlig samme stand som ved Overtakelse. Dersom Leietakers 
forpliktelser etter Avtalen er oppfylt i Leieperioden, aksepterer Utleier normalt slit 
og elde.  
 
Eventuelle investeringer i Leieobjektet som stammer fra ombygninger, 
oppgraderinger, utskiftninger mv. utløst av Leietakers egne behov tilfaller Utleier 
uten godtgjørelse.  
 
Partene skal på fraflyttingsdagen avholde overtakelsesforretning og utarbeide en 
fraflyttingsprotokoll som inneholder partenes anmerkninger. Protokollen skal angi: 

1. Hvem som er til stede 
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2. Mangler som påvises 
3. Frist for utbedringer 

 
Skader/mangler ved overlevering som Leietaker er ansvarlig for, og som ikke 
utbedres innen tilleggsfrist som er satt i fraflyttingsprotokoll, kan Utleier utbedre for 
Leietakers regning. Det samme gjelder fjerning av avfall. Fast inventar, delvegger, 
og lignende skal ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle Utleier uten godtgjørelse.  
 
Senest siste dag av leieforholdet skal Leietaker på egen bekostning fjerne sine 
eiendeler og overlevere lokalene. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, 
og tilfaller Utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler kan Utleier fjerne for 
Leietakers regning. 
 
Utleier deaktiverer adgangstegn etter siste dag av leieforholdet. Flytting utføres av 
Leietaker med nødvendig bistand fra Utleier. 
 
Alle nøkler til Eiendommen skal overleveres Utleier.  
 
I rimelig tid før fraflytting har Utleier rett til å annonsere at lokalene blir ledige. Etter 
forhåndsvarsel plikter Leier i samme periode å gi adgang til visning i lokalene for 
leieinteressenter, ettersyn og taksering, likevel slik at det tas rimelig hensyn til 
Leietaker og hans virksomhet. 
 
Tvangsfravikelse av lokalene krever ikke søksmål, dersom Leietaker misligholder 
betalingsplikt eller ikke etterkommer fraflyttingskrav ved opphør av leieforholdet, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 13-2 (3) a og b. 

30 Behandling av tvister og avtalt verneting 
Tvister mellom Leietaker og Utleier skal søkes løst i minnelighet ved forhandlinger. 
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk 
rett.  
 
Partene vedtar Eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. 

31 Forholdet til husleieloven 
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-2, 2-15 3-8, 4-2, 4-3, 5-4 
første ledd, 8-4 og 8-5. 
 
Forøvrig er det Avtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser 
enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. 
 

Verdivurdering AGDESTEIN 26.08.2016 over: Ski sykehus i Ski kommune (0213-132/20) 146/146


	00 Verdivurdering Ski sykehus 2016_08_26
	01 Oppdragsbeskrivelse
	02 Ski sykehus branntegninger etg 0-4
	Branntegning 0 etg
	Branntegning 1 etg
	Branntegning 2 etg
	Branntegning 3 etg

	03 Situasjonskart og flyfoto Ski sykehus
	04 Regulering 201313_plankart
	05 Utdrag Kommuneplan Ski
	06 0213-132-20_Eierforhold
	07 0213-132-20_Matrikkel
	08 0213-132-20_Grunnbok
	09 Regulering 201313_bestemmelser
	10 Tilstandsrapport for AHUS Ski Sykehus 2010_12_10
	11 Tilstandsanalyse Ski sykehus etter NS 3424 2010_11_10
	12 Kostnadsoverslag vedlikehold Ski sykehus 2010_12_10
	13 Regulering 201313_planbeskrivelse
	14 Kommuneplan KPLAN2011_plankart_gjeldende
	15 Kommuneplan KPLAN2011_bestemmelser
	§1. Forholdet til eldre arealbruksplaner
	§ 2 Krav om reguleringsplan (pbl. § 11-9 pkt. 1)
	§3. Bruk av utbyggingsavtaler (pbl. §§ 11-9 pkt. 2 og 17-2)
	§4. Rekkefølgebestemmelser (pbl. 11-9 pkt. 4)
	§5. Universell utforming (pbl. § 11-9, pk.t 5)
	§6.Atkomst til bruksenhet (pbl. § 11-9 pkt. 5)
	§7. Støy (pbl. §11-9 pkt. 6)
	§ 9. Byggegrenser (pbl. § 11-9 pkt. 5)
	9.1.Offentlige veier (jf. veiloven § 29)
	9.2. Jernbane (jf. jernbaneloven § 10)
	9.3.Høyspentlinjer (jf. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4)
	9.4.Vassdrag 

	§10. Kulturminner og kulturlandskap (pbl. §11-9 pkt. 7)
	§. 11. Krav til utearealer ved boliger (pbl. § 11-9 pkt. 5)
	§ 12. Lekeplasser (pbl. § 11-9 pkt. 5)
	§ 13. Parkering (pbl. § 11-9 pkt. 5)
	§14.  Skilt og reklame (pbl. §11-9, pkt. 5)
	§ 15. Bestemmelse om plassering og utforming av husnummerskilt (pbl. § 11-9, pkt. 5)
	§16. Konsesjonsområde for fjernvarme (pbl. 11-9 pkt. 2 og 27-5)
	§17. Forhold som skal belyses og avklares ved reguleringsarbeider (pbl. 11-9, pkt. 8)
	§18. Retningslinjer for områdereguleringer: 
	18.1. Ski sentrum
	18.2. Nordre Finstad
	18.3. Langhus sentrumsområde
	18.4 Jondsrudåsen – Bråten - Slora
	18.5 Fortettingsområde Skorhaugåsen

	§19. Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner 
	19.1. Støysoner (pbl. § 11-8 a)
	19.2.  Hensynssone H-330: Fareområder ved høyspentlinjer (pbl.§11-8a)
	19.3. Hensynssoner for bevaring av naturmiljø og viktige områder for friluftsliv (pbl.§11-8c)
	19.4. Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø og kulturminner
	19.5.Hensynssoner for båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven 
	(§11-8d)
	19.6. Hensynssoner for båndlegging etter lov om naturvern / naturmangfoldloven 
	19.7. Henssynsoner for båndlegging etter lov om kulturminner

	§20. Bestemmelse tilknyttet Landbruks-, natur og friluftsområdene (pbl. §11-11)
	§21. Retningslinjer for saksbehandling i LNF-områdene:
	§22. Retningslinjer for lokalisering av handelsvirksomhet 
	§23. Dispensasjon (pbl.kapt. 19)

	16 Bilder befaring Ski sykehus 2016_08_10
	17 Leieavtale Ahus - Kommunalt legekontor Ski kommune 2015_11_15
	18 Leieavtale Ahus-Follo 2015_11_19



