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Innspill saksnummer 19/2928 
   

Høringsutalelse til Planprogram Områderegulering for Oppegård lokalsenter 
 
Oppegård kommune har tatt initiativ til nok en områderegulering for Oppegård lokalsenter. 
Oppegård Vel håper at det denne gangen kan munne ut i en konkret plan for området, som i 
sin tur kan danne grunnlag for en fruktbar utvikling av lokalsenteret. I forbindelse med 
planprogrammet reiser det seg en del spørsmål som vi ønsker å utdype i det følgende. 
 
Planavgrensingen 
I planprogrammet vises det på side 8 et kart over bl.a. "fortettingsgrad". Det største området 
(gult) betegnes som "tilpasse bestemmelsene for boligområdene (felt B3) i retning av 
kommunes småhusplan" På side 7 heter det om dette området: "I dag er området preget av 
eneboliger og tomannsboliger med relativt god plass rundt boligene som sørger for gode 
uteområder til lek og rekreasjon, samt god avstand mellom bygningene som gir gode lys og 
luftforhold. For å sikre disse kvalitetene, samtidig som man ønsker å opprettholde 
muligheten for en skånsom fortetting (vår utheving) tas hele felt B3 med innenfor 
planområdet (figur 2). Nye reguleringsbestemmelser til disse boligområdene skal baseres på 
kommunes plan for frittliggende småhusbebyggelse som ble vedtatt i 2016."  
Vellet mener at dette virker uklart og lite forutsigbart. Faren er at man kan få en "klattvis" 
fortetting. Vi ønsker en tydeligere utdyping av dette. 
 
Broa over jernbanen 
Takket være forventet bidrag via byvekstavtaler, ser muligheten for å få en ny og 
trafikksikker bro innen rekkevidde. Via denne avtalen vil halvparten av kostnadene med ny 
bro være dekket. Den resterende halvparten er forventet dekket via utbyggingsavtaler. Slik 
vi forstår situasjonen per i dag, vil slike utbyggingsavtaler omfatte: 

• Prosjektet Durendalveien 1: Seniorprosjekt med totalt ca. BRA 4000 kvm.   

• Prosjektet Tjernsliveien/Tusseveien: 46 boenheter fordelt leiligheter med BRA fra ca. 
50 kvm til 140 kvm. 

• Området som er beskrevet som "fortette med høy arealutnyttelse" på kartet på s. 7 
  
Området fortettet med høy arealutnyttelse 
Oppegård kommune har tidligere registrert og verdivurdert eldre kulturminner i kommunens 
boligområder i forbindelse med forslaget til ny kommuneplan. Flere av husene/hagene langs 
Sætreskogveiens østside mellom jernbanebroa og Grendehuset ønsker kommunen nå å 
verne som kulturminner. Som en konsekvens av endrede planer/forutsetninger og 
kommunens krav til utbyggere, har deler av bygningsmassen rundt stasjonen forfalt, noe 
som trekker uønskede elementer til området og gir utrygghet. 
 
I forrige planperiode omfattet fortettingsområde også arealet mellom Sætreskogveien og 
Bergstien. Oppegård Vel foreslår i stedet at fortettingsområdet øst for jernbanen, omfatter 
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begge sider av Sætreskogveien fra jernbanebroa til Grendehuset, jf. kartskisse gjengitt som 
vedlegg 1.  
Eiendommen Sætreskogveien 12 har kommunen satt av i fortettingsområdet med høy 
arealutnyttelse. Eiendommen har imidlertid en tinglyst servitutt som gir bygge- og 
delingsforbud for de nærmeste 20 år. Det innebærer at det kan ta mange år før denne 
eiendommen kan bygges ut. Eiendommen har et areal som utgjør over 40 prosent av det 
fortettingsarealet kommunen foreslår. Utsatt utbygging av dette området kan ha som 
konsekvens at utbyggingen omkring Oppegård lokalsenter, ikke får finansiert det 
utbyggingsbidraget kommunen forutsetter til ny bro over jernbanen. Det vil stoppe all 
fortetting omkring Oppegård stasjon. 
Samtidig mener vi at ny bebyggelse nær hus som skal bevares bør gis et uttrykk i volum og 
utforming som ikke "ødelegger" vernet bebyggelse.  
 
Fortettingsområdet er mindre enn det kommunen foreslo i siste planperiode, da 
eiendommene med adkomst fra Bergstien ikke er med i forslaget. Her er kapasiteten lavere, 
fordi arealer (ca. 10.800 m2) og høyde er mer begrenset. Vellet mener taket på ny 
bebyggelse bør være under kote 116/117, som i store trekk vil være under 1.etg. i 
bakenforliggende boliger i Bergstien. Området vil da ha en kapasitet på ca. 10.000 m2 BRA, 
med opptil 4 etasjer høyde.  
 
Grendehuset Vellet 
I planprogrammet heter det: "Grendehuset i Sætreskogveien 13, (eiendom 44 /104) 
innlemmes i reguleringen. Bygget er et viktig forsamlingslokale for lokalbefolkningen, og er i 
en tilstand som krever omfattende oppussing. Det må sees nærmere på hvilke muligheter 
eiendommen har." 
 
Oppegård Vel gjorde en grundig analyse av Grendehusets oppgraderingsbehov i 2017. 
Kostnadene for innvendig oppgradering beløp seg til 5,- mill. kr. Dette dekker kun 
kostnadene til å sette huset innvendig i den stand som forventes av et utleielokale i dag. 
Utleien har de siste par årene falt drastisk. Det er ingen som er villig til å gjøre en nødvendig 
investering og investeringen vil ikke kunne tilbakebetales gjennom utleie. Dersom 
Grendehuset skal bevares, har det som konsekvens at eiendommen må kjøpes opp av 
kommunen eller en annen interessent. For en frivillig forening som Oppegård Vel, vil 
alternativet ellers være å la huset stå til nedfalls. 
 
I kommunestyremøtet den 13. mai i år, ble følgende vedtatt: «Repr. Pettersen (H) fremmet 
følgende tilleggsforslag: «For Oppegård Grendehus, gnr. 44, bnr. 104, utgår klassifiseringen 
«Hensynssone H570-1» Votering: Enstemmig vedtatt.» 
 
Med bakgrunn i dette mener Oppegård Vel at grendehuset Vellet bør inngå i den delen av 
planområdet som betegnes som "fortettes med høy arealutnyttelse".  
 
Med vennlig hilsen 
 
      
Mikael Bergqvist (sign) 
Styreleder for Oppegård Vel 
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Vedlegg 1 Oppegård Vels forslag til fortetting med høy arealutnyttelse 
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