
From:                                 Sigurd Brynildsen
Sent:                                  Wed, 20 Oct 2021 11:03:21 +0000
To:                                      Postmottak Nordre Follo kommune
Cc:                                      Anne Holten
Subject:                             INNSPILL TIL NY AREALPLAN
Attachments:                   meklingsresultat.pptx, 232_70 Oversiktsperspektiv.pdf

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Hei.
Siden kommunen har omfattende dokumentasjon på arealene nevnt under, har man unnlatt å 
fylle ut skjemaet for innspill til arealplan.
Som det vises i meklingsresultat foreligger det et forlik hos Statsforvalteren som  det" nye" 
kommunestyret ikke ønsket å gå videre med etter valget i 2019.
Med kostnadene til ferdigstillelse av offentlig VA i dette området " friskt i minne" , bør det vel 
være i kommunens egen interesse å få flest mulig abonnenter for inndekning av disse 
kostnadene.
Forliket var at dersom disse 10 tomtene skulle bli gule for boligbebyggelse, skulle feltet B2 ( 
mulige  35-40 boliger) til Oslo kommune tilbakeføres som LNF. Oslo kommune har ikke ønsket å 
utvikle sitt område B2 til boliger, men få det tilbakeført til LNF.
B2 på ca 30 dekar blir tilbakeført til LNF mens 18 dekar av LNF blir regulert til boliger/gult.
Hvor er logikken her for ikke å støtte forliket?
Det blir 12 dekar mer grønt igjen!!!
Dette må kun defineres som symbolpolitikk.
Det er stort behov for en bebyggelse tilpasset 55++ som ønsker seg en lettstelt bolig, bort fra 
eneboligtilværelsen i dette området.
Det gjelder mange mennesker som har bodd i dette området i snart en menneskealder, men 
som ønsker og bo seg ferdig i dette området.
Eiendommen 232/70 ( hvor forliket er på 5 eneboligtomter) bør vurderes regulert til 
leilighetsbygg tilpasset terreng.
Disse mindre boenhetene bør forbeholdes 55 +++
Denne eiendommen er som " skapt" for mindre terrasserte leilighetsbygg ifølge kompetente 
fagmiljøer.
Hvorfor skal eldre mennesker måtte flytte ut fra et område som de er glad og føler seg hjemme 
i, når det eksisterer areal som helt utmerket kan dekke dette behovet??
Hvor er likheten/ rettferdigheten for lokalsamfunnene i Nordre Follo kommune som mange 
partier skriver så varmt om i sitt valgprogram??
Vedlagte bilde med omriss viser at eiendommen er " klargjort" for fornuftig arealutnyttelse.
Offentlig VA ligger til tomtegrensen,
Adkomstvei ligger til tomtegrensen.
Når det gjelder forliket på eiendommen 235/18 vil dette gi følgende fordeler for området:



Eiendommene/ boligene vest for B12 ( en del av 235/18) vil få en betydelig mer trafikksikker 
adkomst til Framveien enn den stupbratte adkomsten som eksisterer idag fullstendig uten 
siktlinjer.
Samme eiendommer vil kunne få  betydelig lavere kostnader med tilkobling til offentlig VA 
med at VA ledninger legges i den ny adkomsten til offentlig koblingspunkt i Framveien.
Det eksisterer ingen " EVENTYRSKOG" på noen av nevnte arealer.
MH
Sigurd A Brynildsen



Ca. 4 daa

Meklingsresultat

• Ca. 4 daa bolig formål 
tas ut

• Gjenværende 
utbyggingsareal er ca. 
7 daa



Meklingsresultat
• 23 daa utbyggingsformål tas 

ut 
• Gjenværende 

utbyggingsareal er ca. 11 daa
• Kun 5 nye boliger, 

områdereguleringen tillater i 
dag 2 boliger på felt B12
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