
From:                                 "Andreas Andersen" <and.andersen@gmail.com>
Sent:                                  Tue, 6 Dec 2022 22:17:55 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Sak 22/01254. Høringsinnspill til nye planbestemmelser om vern av 
kulturminner
Categories:                       Else Marie

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.

Til Nordre Follo kommune
VI viser til kommunens brev til oss av 20.10.2022 og høringsforslaget på deres nettsider (sak 
22/01254) med ny planbestemmelse § 17.5  hvor kommunen foreslår vern av "Enhetlige 
boligområder fra etterkrigstiden". Vår bolig i Rådyrveien 10D, 1413 Tårnåsen er en av boligene i 
området "Øståsen" som er foreslått vernet. 

Vi mener at rekkehusområdet i Rådyrveien 2-14 bør tas ut av bestemmelsen i § 17.5 av følgende 
grunner:
1. Bestemmelsen kan gi negativ påvirkning på boforholdene til oss som bor her. Husene i 
Rådyrveien 2-12 er relativt små, omlag 100 m2 og det bor flere barnefamilier i disse. 
Vernebestemmenelsen kan føre til at utbygginger ikke blir godkjent, eller blir mer kostbart enn 
det ellers ville vært. Dette er en klar ulempe for beboere som ønsker å bli boende, men som får 
økt plassbehov f.eks. som følge av flere barn, eller barn som blir eldre.
2. Bestemmelsen virker unødvendig, formålet er uklart, og forslaget er dårlig begrunnet. 
Mulitconsult sin rapport inneholder bilder og beskrivelser. Rapporten inneholder påstander som 
"området bør gis vern" men den inneholder i liten grad reelle vurderinger. Ulemper er ikke 
belyst. Av høringsdokumentene er det vanskelig  å forstå hvlike mål som skal oppnås med den 
nye besetmmelsen. Vårt området er allerede omfattet av en restriktiv reguleringsplan og det er 
ikke vurdert i høringsdokumentene om gjeldene reguleringsplan er tilstekkelig. 
3. Konsekvenser er ikke utredet. Forslaget  kan påvirke bosituasjonen og privatøkonomien til 
mange av kommunens innbyggere. Ulemper og kostnader er ikke belyst. Vi stiller spørsmål ved 
om forslaget er i innbyggerenes interesse, og om kommunen har oppfylt forvaltningslovens 
utredningsplikt, 
4. Bestemmelsen er uklar og vanskelig å forstå for vanlige folk. Det er ikke mulig å forstå ut 
fra forslaget hvilke tiltak som vil være tilatt og ikke dersom forslaget  vedtas. Dette åpner for 
usikkerhet og vilkårlig saksbehandlig. Dette er negativt for beborere som ønsker å gjøre tiltak på 
sitt hus fordi det er vanskelig å vite hva som er tillatt og ikke, og hva tiltak vil koste å 
gjenommføre dersom bestemmelsen vedtas.

Med vennlig hilsen
Andreas Andersen og Cathrine Kleven Andersen
Rådyrveien 10D, 1413 Tårnåsen.
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l. Bestemmelsen kan gi negativ påvirkning på boforholdene til oss som bor her. Husene i
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mange av kommunens innbyggere. Ulemper og kostnader er ikke belyst. Vi stiller spørsmål ved
om forslaget er i innbyggerenes interesse, og om kommunen har oppfylt forvaltningslovens
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4. Bestemmelsen er uklar og vanskelig å forstå for vanlige folk. Det er ikke mulig å forstå ut
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Med vennlig hilsen
Andreas Andersen og Cathrine Kleven Andersen
Rådyrveien IOD, 1413 Tårnåsen.


