
From:                                 "Christian Øystese Haave" <christian.haave@yahoo.no>
Sent:                                  Mon, 5 Dec 2022 21:23:27 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             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.

Uttalelse til offentlig ettersyn  

Hei, 
Vi bor i Njårds vei 8A, som nå er foreslått vernet i den nye arealdelen til kommuneplanen. Flere i 
sameiet har endret fasaden ved å lage rom oppe (se bilde av rødt hus). Vårt hus (blått) har ikke 
gjort dette enda. Vil den foreslåtte endringen gjøre slik at vi ikke kan gjøre det samme som våre 
naboer? Av bildet ser du at flere i samme rekke har gjort det. 
Er dette i såfall noe som vil falle under søknad om dispensasjon hvis verning vedtas? 

Jeg ønsker å spille inn at det bør vurderes om det kan ilegges en bestemmelse som åpner for at 
slike tiltak som allerede er gjennomført for en enhet i en rekke kan tillates uten dispensasjon. 

Jeg ønsker også å spille inn at Kommunedirektøren vurderer hvilke konsekvenser en slik 
innskrenkelse i utbygging kan ha for omsetningsverdi, og økonomiske konsekvenser på berørte 
eiendommer. Og om dette kan være et argument for å frafalle dispensasjonskravet når andre i 
samme rekke har bygget ut. 

Mvh 
Christian Øystese Haave 
Njårds vei 8A 
95 14 45 90
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