
From:                                 "Caroline Holm" <annecarolineholm@gmail.com>
Sent:                                  Sun, 27 Nov 2022 15:37:04 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Innspill 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.

Det vises til høring av kommuneplanens arealdel med frist 12. desember. 

Innspillet gjelder eiendommene gnr. 247 bnr  594, 595 og 596. Dette er tre ubebygde tomter som 
er regulert for boligbebyggelse, men som i dag utgjør skogkanten av friluftsområdet på 
Ingierodden. Med dagens press på utbyggingsarealer og kommunens målsetting om 
arealnøytralitet ber jeg om at arealformålet vurderes endret til LNF, slik resten av skogen er. 
Området ligger også i nedslagsfelt for drikkevannskilden Gjersjøen (sikringssone), tomtene er 
delvis plassert mindre enn hundre meter fra Gjersjøen. En utbygging i dette området vil i liten 
grad tilfredsstille fortettingsbehov og ønsker om boligutvikling ved kollektivknutepunkt, og vil 
trolig også øke uheldig avrenning til drikkevannet. Skogen er mye brukt av turgåere, 
bærplukkere og det lokale dyrelivet. Jeg mener derfor den er verdt å bevare slik den er, uten 
innskrenkninger, ved å kategorisere området til LNF. 

Tilsvarende innspill ble levert via kommunens kartløsning 15. mars 2022, men ble ikke vurdert i 
forkant av planarbeidet. Jeg ber derfor om at innspillet vurderes nå. 

Vennlig hilsen 

Caroline Holm, 
beboer på Ingierodden
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