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Uttalelse til:  

«Varsling om omlegging av privat gårdsvei for Frognergårdene samt tilknytning av atkomst for 

nytt boligfelt ved Berghoffveien» 

 
Vi viser til overnevnte brev datert 15.1.2019 og ønsker å fremme følgende merknader. 

 

Vei i LNF område 
Vi synes det er positivt at det er konkrete planer for fremtidig utvikling av Frogner Vestre ved større satsning 

på bær og fruktproduksjon, samt selvplukk og direkte salg. Og vi skjønner at det kan være behov for 

vedlikehold og eventuelt oppgradering av veien som kan forsvare omlegging i LNF område.  

 

Men det blir problematisk når det klart fremgår at hovedmotivasjon for inngrepet ikke er relatert landbruk, men 

for å få til boligutbygging, hvor samme tiltakshaver har større økonomiske interesser.  

Vi mener også at brevet er misvisende når det skrives at oppgradering/omlegging av veien ‘uansett er påkrevd’ 

uten at dette begrunnes i krav fra ekstern myndighet. Ellers i brevet snakkes det kun om ‘behov for 

utbedring/oppgradering’. 

 

Mangler konkret informasjon om veiutførelse  
Brevet sier noe om utbedring av veien. Det foreslås lav standard med mindre utvidelse at kjørebredde og 

forsterking av bærelag og kjøredekke. Det mangler derimot tegninger og/eller bilder av hvordan veien skal 

bygges opp og hvordan den kommer til å se ut i landskapet, noe vi synes er en mangel ved planen. 

Vi forutsetter at det forblir grusvei som det er nå. 

 

Vi mener det er vanskelig å forstå at et moderne boligfelt med en god del kostbare boenheter skal ha atkomst 

over en 400m lang og 3m bred grusvei, og kan ikke forestille oss at dette blir vurdert som en akseptabel løsning 

av de nye beboere. Også med tanke på tyngre trafikk (flyttebiler, budbiler m.m.) 

Som både naboer, og nå også kommunen har påpekt, er atkomst gjennom Berghoffveien heller ikke 

akseptabelt. Dette viser bare at atkomst til boligfeltet er såpass problematisk at det ikke burde bygges ut i det 

hele tatt.  

 

Parkeringsplass på dyrket jord 
Illustrasjon på side 9 viser en stor parkeringsplass som ikke er der nå, og som går på bekostning av et betydelig 

areal med dyrket jord. Dette er uheldig, og vi mener at parkeringplass for kunder til bær og frukt produksjon 

mv. burde holde seg inntil låven og gårdstunet, alternativt i kanten av veien eller mot vegetasjonskant til 

Dalsbekken. 

 

Etter jordloven §9 kan ikke dyrket jord omdisponeres til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dvs 

brukes til veg, P-plass ol.  
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Konklusjon 
Skui vel er ikke imot nødvendig vedlikehold og oppgradering av gårdsveien som kommer fremtidig 

landbruksutvikling av Frogner gård til gode, og ser at landbruksjorda på Frogner Vestre har vært og fortsatt blir 

drevet på en god måte. Vi er likevel kritisk til at dette nå kombineres med boligutvikling.  

 

Vi viser også til argumentene som ble fremmet i vår uttalelse fra 25.6.2017: Boligutvikling på Berghoff ligger 

utenfor de prioriterte utbyggingsområder i Bærum, har problematisk atkomst, blir bilbasert og ødelegger dyrket 

og dyrkbar jord.  

Vi mener fortsatt at utbygging må avvises og at området tilbakeføres til jordbruk.  

 
 
Med vennlig hilsen 

 
sign 

Morten Heldal Haugerud 

leder 


