
From:                                 "Kjell Naas" <kjell.naas@gmail.com>
Sent:                                  Sat, 10 Dec 2022 10:51:32 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "katinka.eikebraten@gmail.com" <katinka.eikebraten@gmail.com>; 
"beritandreassen@hotmail.com" <beritandreassen@hotmail.com>; "tonjelund@yahoo.com" 
<tonjelund@yahoo.com>; "morten_bille@hotmail.com" <morten_bille@hotmail.com>; 
"jeeddo@online.no" <jeeddo@online.no>
Subject:                             OFFENTLIG HØRING AV PLANFORSLAG FOR NY AREALDEL FOR KOMMUNEPLAN 
FOR 2023 - 2032: Høringsuttalelse fra Grendelaget Nordre FInstad I
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.

Grendelaget Nordre Finstad I har i styremøte 9. desember 2022 enstemmig vedtatt slik høringsuttalelse:

Grendelaget Nordre Finstad I forstår høringsforslaget om bestemmelser i kommuneplan 2023 - 2032, hensynssone 
H570_7, § 17.5 Enhetlige boligområder fra etterkrigstiden, slik at dette er ment som en overordnet bestemmelse for 
boligområdene på Kantor, Hellerasten, Øståsen og Finstad, uten at dette endrer de spesielle 
reguleringsbestemmelsene av 1968/81 for vårt område.

Kommunen har i tidligere tilfeller gått mot Grendelagets ønske om å beholde det enhetlige uttrykk som ligger i 
reguleringsbestemmelsene fra 1968/81. Hvordan tenker kommunen å bevare det enhetlige uttrykket fremtidig? Vil 
kommunens forslag føre til at eksisterende avvik vil bli tilbakeført til opprinnelig form?

Basert på ovennevnte har Grendelaget Nordre Finstad I ikke innsigelser til høringsforslaget i § 17.5.

Vennlig hilsen
Grendelaget Nordre Finstad I
Kjell Naas
styreleder
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