
From:                                 "Anne Otterness" <anne.otterness@gmail.com>
Sent:                                  Sun, 11 Dec 2022 18:51:44 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Innspill til Arealplan Nordre Follo Kommune, sak 22/01254.
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.

Vi gjør oppmerksom på at innspillene til arealplanen kommer i fra flere naboer i 
Vardåsenområdet, og må ses i lys av det innsendte planinitiativet i fra Vardåsen Bolig A/S, med 
en kraftig fortetting i Vardåsen 2, 4 og 6a-e. samt 10 med en blokkbebyggelse på opptil 5 etasjer 
og ca. 100 boliger. (I Arealplanen er nå Vardåsveien 10 trukket ut.) 

Planinitiativet vil føre til en tilnærmet snauhogst av området, samt en rå tomteutnyttelse. Som 
naboer er vi bekymret for trafikkøkningen ut i Vardåsveien og ikke minst utkjøring til 
Langhusveien. Trafikken står allerede i dag langt oppe i veien på enkelte tidspunkter av dagen, 
(som beboere erfarer vi dette), og trafikken på Langhusveien vil også øke mhp. økt 
boligutbygging i resten av kommunen. (Langhus, Greverud, Kolbotn.) Det vil også øke 
belastningen betraktelig på Haugerveien og Kværnerveien. Dette er veier som ikke er 
dimensjonert for høyere trafikk, ikke har fortau og også er skolevei for barn.I tillegg må 
ambulanseutrykning og parkering i forhold til Ski Sykehus avklares. Vardåsveien 8 benyttes i 
dag som parkering.

En utbygging i den dimensjonen som er skissert i dette planinitiativet vil transformere 
boligområdet totalt, og det virker ikke estetisk riktig å omringe småhusområdet med høye 
hus/blokker. 

Om intensjonen er å tilpasse bebyggelsen til det eksisterende boligområdet vil man måtte 
redusere høyden spesielt i bakre rekke av prosjektet.

Et eksempel på et dårlig tilpasset prosjekt finner vi i Durendalsveien i Oppegård syd. Det er 
høydemessig ruvende og står opp som en kloss når man kjører forbi. Dette er et trist eksempel, 
og ved å opprettholde planinitiativets høyde i Vardåsveien vil samme feil gjentas. Høyden vil 
oppleves feiltilpasset i fra området bak og påvirke utsikt, innsyn og solforhold på en unødvendig 
måte.

Vi er bekymret for at Planinitiativet til Vardåsen Bolig A/S vil ligge som en mal for fremtidig 
utbygging.

Et av kjennetegnene ved Vardåsen er grøntområdene og de høye trærne. En eventuell fremtidig 
utbygging må planlegges slik at grøntområdene bevares mest mulig og at solforholdene 
vektlegges ikke bare for nye boliger, men også eksisterende. Vi tenker da på solforhold hele året, 
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Planinitiativet vil føre til en tilnærmet snauhogst av området, samt en rå tomteutnyttelse. Som
naboer er vi bekymret for trafikkøkningen ut i Vardåsveien og ikke minst utkjøring til
Langhusveien. Trafikken står allerede i dag langt oppe i veien på enkelte tidspunkter av dagen,
(som beboere erfarer vi dette), og trafikken på Langhusveien vil også øke mhp. økt
boligutbygging i resten av kommunen. (Langhus, Greverud, Kolbotn.) Det vil også øke
belastningen betraktelig på Haugerveien og Kværnerveien. Dette er veier som ikke er
dimensjonert for høyere trafikk, ikke har fortau og også er skolevei for barn.I tillegg må
ambulanseutrykning og parkering i forhold til Ski Sykehus avklares. Vardåsveien 8 benyttes i
dag som parkering.

En utbygging i den dimensjonen som er skissert i dette planinitiativet vil transformere
boligområdet totalt, og det virker ikke estetisk riktig å omringe småhusområdet med høye
hus/blokker.

Om intensjonen er å tilpasse bebyggelsen til det eksisterende boligområdet vil man måtte
redusere høyden spesielt i bakre rekke av prosjektet.

Et eksempel på et dårlig tilpasset prosjekt finner vi i Durendalsveien i Oppegård syd. Det er
høydemessig ruvende og står opp som en kloss når man kjører forbi. Dette er et trist eksempel,
og ved å opprettholde planinitiativets høyde i Vardåsveien vil samme feil gjentas. Høyden vil
oppleves feiltilpasset i fra området bak og påvirke utsikt, innsyn og solforhold på en unødvendig
måte.

Vi er bekymret for at Planinitiativet til Vardåsen Bolig A/S vil ligge som en mal for fremtidig
utbygging.

Et av kjennetegnene ved Vardåsen er grøntområdene og de høye trærne. En eventuell fremtidig
utbygging må planlegges slik at grøntområdene bevares mest mulig og at solforholdene
vektlegges ikke bare for nye boliger, men også eksisterende. Vi tenker da på solforhold hele året,



ikke kun ved et gitt tidspunkt. Lysforholdene er noe av det viktigste for å skape gode boforhold 
og trivsel. Det blir ofte ikke tatt nok hensyn til ved
utbygginger i dag. 

I saksutskriften 22/16568-1 v/ Ann Holen står det på s.9 at Vardåsveien 8 er lagt inn som 
fremtidig boligformål med mulighet for " en NOE HØYERE tetthet", (Ref.;areal 8, Dok. 
25/82(5)), og at dette skal ses i sammenheng med utbygging av Vardåsveien 2, 4 og 6 a-e.

Hva betyr " en NOE HØYERE tetthet" når dette skal tilpasses eksisterende småhusbebyggelse, 
samt harmoniseres?

Vi vil i avsnittet om Planbestemmelser peke på paragrafene 16.4, 16.5 Naturmiljø og Grønt 
strukturer og landskap, og paragraf 26 Gjennomføringssoner, og siterer fra paragrafene: "Store 
trær og viktige naturelementer skal sikres i reguleringsplaner og gjennomføring av disse."

16.5 "Utforming og plassering av ny bebyggelse skal være tilpasset terrenget.......,
          og: slik at eksisterende terreng og verdifull vegetasjon i størst mulig grad blir tatt 
           vare på.
           Utformingen skal sikre gode estetiske kvaliteter, lysforhold og bruksarealer.

26     Hensynssone H810 Vardåsen:

          "Utvikling av området i Vardåsen skal harmoniseres med eksisterende nabo-
           bebyggelse, og grad av fortetting skal tilpasses områdets karakter. Støy-
           forholdene skal vektlegges tungt i videre planlegging, med sikte på å oppnå
           tilfredsstillende støyforhold for beboerne. Kartlagte hule eiketrær skal ivaretas.

Dette er gode intensjoner, men det er også viktig at de blir fulgt, og her har kommunen en viktig 
oppgave med å sørge for at reglene blir etterlevd. Det er også verdt å påpeke at deler av tomtene 
ligger i rød støysone.

Som naboer ønsker vi at området utvikles med småhusbebyggelse. Dvs. rekkehus, 
tomannsboliger etc.
Maks. 3 etasjer, 2 etasjer i bakre rekke.
Teknisk rom må ikke plasseres over tak.
Takterrasser som erstatning for (manglende) uteareal må ikke tillates.
Det må tas spesielt hensyn til sollys og siktlinjer, ikke bare for nye boliger, men også 
eksisterende.

Vardåsen ligger ikke i indre bykjerne. I en kommune må det også være rom for å ha noen 
områder som settes av til småhusbebyggelse. I øb har det gjennom den siste tiden vært nevnt 
flere ganger i fra eiendomsmeglere at det er en skrikende manko på eneboliger, tomannsboliger 
og rekkehus i markedet.

Det er også viktig å passe på at det blir nok parkeringsplasser og gjesteparkeringer til 
boligene,slik at feilen med manko på parkering til boligene ikke gjentas slik som på Langhus.
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Vi ønsker å påpeke at vi som naboer ikke er imot utvikling av området, men vi er imot storstilt 
utbygging som i for stor grad blir styrt av markedskreftene.

Vi ønsker også at kommunen varsler nærmeste naboer når store endringer i nærområdet er i ferd 
med å skje.

Med hilsen

Anne Otterness, Vardåsveien 10. anne.otterness@gmail.com
Svein Sølvberg, Vardåsveien 2. ssoelvebe@online.no 
Renate Rishaug, Vardåsveien 16. ren-ris@online.no
Trine Braathen, Haugerveien 1A. trine.braathen@gmail.com
Fredrik Storo og Trine Lise Linnestad, Haugerveien 5B. trine.lise.linnestad@gmail.com
Øystein Thorsen og Rose Malin Thørner, Haugerveien 3B. thooys@hotmail.com
Stein Haugen og Stine Borgen, Haugerveien 1A. sth@follotakstmann.no
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From:                                 "Anne Otterness" <anne.otterness@gmail.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 10:38:20 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Vedlegg til innspill i fra naboene på Vardåsen, sak 22/01254
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.

Ble i går, 11.12.22, sendt inn et innspill til arealplanen i fra beboere på Vardåsen. 
Det har beklageligvis sneket seg inn en liten feil i adressen til

Trine (Anne Cathrine) Braathen.

Riktig adresse er: Haugerveien 1B. Ikke 1A .

Vennligst legg dette ved vårt innspill til arealplanen for Nordre Follo kommune med høringsfrist 
i dag 12.12.2022.

Med hilsen
Anne Otterness.
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SIKKERHETSADVARSEL! Dette er enekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke påmulig svindel! Ikke åpne
vedleggeller klikk pålenker hvisduer usikker påavsenderen.

Ble i går, I I. I2.22, sendt inn et innspill til arealplanen i fra beboere på Vardåsen.
Det har beklageligvis sneket seg inn en liten feil i adressen til

Trine (Anne Cathrine) Braathen.

Riktig adresse er: Haugerveien IB. Ikke I A .

Vennligst legg dette ved vårt innspill til arealplanen for Nordre Follo kommune med høringsfrist
i dag I2. I2.2022.

Med hilsen
Anne Ottemess.
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