
From:                                 "kjell oystein johansen" <oystein@landfjord.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 15:42:50 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "Birgit Johansen" <birgit@landfjord.no>; "erik johansen" 
<erikjohansen@hotmail.com>
Subject:                             Uttalelse til offentlig ettersyn - 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.

_Til Nordre Follo kommune

Som beboere av Ingierkollveien, understøtter vi innvendingene som kommer fram i Erik 
Johansens innlegg.
Med vennlig hilsen
Kjell Ø. Johansen, Ingierkollveien 79
øystein @landfjord.no 
og 
Birgit Kristina Johansen, Ingierkollveien 79
birgit@landfjord.no 

______________________________________________________________________________
_________________________________________________

Adresse: Ingierkollveien 71, 1410 Kolbotn
Mobil: +47 958 65 337
From: Erik Johansen
Sent: Monday, December 12, 2022 2:04 PM
To: Postmottak Nordre Follo kommune <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject: Uttalelse til offentlig ettersyn - sak 22/01254 
 
Uttalelse til offentlig ettersyn 

sak 22/01254 

Det er positivt at etterkrigstidens boligområder nå blir fremhevet og verdsatt. Med 
den ekspansive veksten som har vært på Kolbotn og "transformert" 
eneboligområder de senere årene og erstattet disse med leiligheter, så er det viktig 
å bevare de gode boligområdene både for referanse og for å ha en historisk 
tidsdybde i de bygde omgivelsene våre.

Jeg har imidlertid noen merknader og endringsforslag til de foreslåtte 
bestemmelsene i §17.5. 
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1. Bestemmelsene har stort fokus på detaljering av bebyggelsen. Vel så viktig, og 
bevaringsverdig, er etter mitt skjønn selve plangrepet i Kantorfeltet. Både 
bebyggelsesmønsteret, med fordelingen av eneboliger, tomannsboliger og 
rekkehus, men også innslaget av næring (Kantor mat) og offentlig tjenesteyting 
(Kantor barnehage) samt de ubebygde arealene som Kantorsletta og utsynet 
mellom husene er viktig for å forstå 60-og 70-tallets planideologi. Kommuneplanen 
bør ha bestemmelser som sikrer denne helhetlige planleggingen av arealbruken, 
slik at vi ikke risikerer at «Kantor mat», barnehagen eller eneboliger rives og 
erstattes av leiligheter, eller at selve Kantorslette også bygges ned.

Jeg foreslår derfor nytt pkt a): 
"Det skal legges stor vekt på bevaring av opprinnelig bebyggelse og 
bebyggelsesmønster."

2. Jeg er bekymret for hvordan bestemmelsen i pkt b) vil bli håndhevet når det ikke 
foreligger en mer spesifikk definisjon av hva som skal forstås med den opprinnelige 
bebyggelsens arkitektoniske uttrykk og karakter. Det som listes opp går ned på et 
detaljnivå som ikke er nødvendig for å ivareta bestemmelsenes intensjon når det 
her er snakk om å bevare et helhetlig inntrykk fremfor enkeltbygg. Jeg tror det vil 
være mer formålstjenlig å se på om listen kan reduseres, og snarere presisere med 
et "skal" for hva som er opprinnelig bebyggelses arkitektoniske uttrykk. Herunder 
bør også inkluderes eiendomsgrenser og forhager, da dette også er elementer som 
i stor grad preger det arkitektoniske uttrykket i boligområdet.

Jeg foreslår derfor nytt pkt b): 
"Alle tiltak skal videreføre og opprettholde den opprinnelige bebyggelsens 
arkitektoniske uttrykk og karakter.

Arkitektoniske uttrykk og karakter defineres som:

- Bygningens volumoppbygging

- Skiftende fasadeliv

- Plassering i terreng

- Takform

- Møneretning

- Plassering og proporsjoner av vinduer og dører

- Takutspring
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- Utforming av verandaer

- Gesimsbånd

- Materialvalg på hovedfasader

- Forhager/hager/grønnstruktur

- Eiendomsgrenser"

Ingierkollveien er på grensen til monoton, og jeg tror at det å tillate noe individuell 
detaljering av f.eks rekkverk og kanskje også fargevalg, er med på å skape en positiv 
variasjon som ikke går på bekostning av helheten. Husene vil uansett bli malt om 
hvert 4.-5. år, og er ingen varig, irreversibel endring.

3. Videre vil jeg foreslå at det utarbeides en estetisk veileder for de enkelte 
boligområder innenfor hensynssonen som redegjør for hva som er viktig å bevare i 
de enkelte områdene. Dette vil gjøre at det blir enklere å forstå hensynet bak 
bestemmelsene og håndheve byggesaker innenfor de enkelte områder. 

Med vennlig hilsen
Erik Ø. Johansen
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Adresse: Ingierkollveien 71, 1410 Kolbotn
Mobil: +47 958 65 337
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