
From:                                 "Irene Westlie" <irene.westlie@hotmail.com>
Sent:                                  Sat, 10 Dec 2022 16:04:13 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Uttalelse til offentlig ettersyn - sak 22/01254 - Vedrørende 
kulturminnebestemmelser Nordbyveien/Holtegrenda
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.

Merket: SAK 22/01254
 
Viser til høringsnotat om kulturminnevern for hensynssone 570_1,  flere møter med Nordre Follo 
planavdelingen samt kommunikasjon med arkitekt Jon Fjellstad. 
 
Denne uttalelsen gjelder følgende eiendommer – se for øvrig kartutsnitt nederst i mailen
133/9 Holtegrenda 2
133/21 Holtegrenda 8 
133/12 Nordbyveien 7 
133/6 Nordbyveien 9 
133/228 Norbyveien 11 
 
Vi har fått informasjon om at det foreslås en innstramming av rettighetene eierne har til å endre 
bygningene på disse eiendommene. 
I brev og underlag fra kommunen står det: 

• at det f.eks. ikke kan byttes ut vinduer uten at det søkes kommunen. Ref. « Intensjonen med 
bestemmelsen er at slike bygningselementer i utgangspunktet skal bevares og repareres. Kun 
dersom de ikke lar seg reparere kan en fornyelse tillates».  

• i §1 i underlaget står det  «Det skal i hensynssonen legges særlig stor vekt på bevaring av 
opprinnelig eller kulturhistorisk verdifull bebyggelse. Slike bygninger og deres bærende 
konstruksjoner skal ikke rives eller flyttes. 

 
Etter møter med kommunen viser det seg at grunnlaget for disse endringene ikke er forankret i noen 
analyser hverken av de respektive bygningene, eiendommene eller området for eiendommene ( se 
vedlagte kartutsnitt). Kommunens planavdeling konkluderer med at disse eiendommene sannsynligvis er 
tatt med i Hensynssonen «litt tilfeldig» og fordi de ligger i tilknytning til området lenger inn i Holtgrenda, 
der er gjort en analyse. 
 
Ref. mail fra Nordre Follo 27.10.22: 
«Grunnlagsmateriale for hensynssone H570_1 i dagens planforslag behandler ikke området langs 
Holteveien spesielt fordi dette altså kun ble videreført fra tidligere kommuneplaner». I tilsendt 
saksutskrift/referat fra behandlingen av kommuneplanforslaget står det ikke noe spesielt om området, 
kun generelt om kulturminnearbeidet i denne rulleringen av planen. 
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To: "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject: Uttalelse ti l offentlig ettersyn - sak 22/01254 - Vedrørende
kulturminnebestemmelser Nordbyveien/Haltegrenda
Categories: Else Marie

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

Merket: SAK 22/01254

Viser ti l høringsnotat om kulturminnevern for hensynssone 570 l, flere møter med Nordre Follo
planavdelingen samt kommunikasjon med arkitekt Jon Fjellstad.

Denne uttalelsen gjelder følgende eiendommer - se for øvrig kartutsnitt nederst i mailen
133/9 Haltegrenda 2
133/21 Haltegrenda 8
133/12 Nordbyveien 7
133/6 Nordbyveien 9
133/228 Norbyveien 11

Vi har fått informasjon om at det foreslås en innstramming av rettighetene eierne har ti l å endre
bygningene på disse eiendommene.
I brev og underlag fra kommunen står det:

• at det f.eks. ikke kan byttes ut vinduer uten at det søkes kommunen. Ref. « Intensjonen med
bestemmelsen er at slike bygningselementer i utgangspunktet skal bevares og repareres. Kun
dersom de ikke lar seg reparere kan en fornyelse tillates».

• i §1 i underlaget står det «Det skal i hensynssonen legges særlig stor vekt på bevaring av
opprinnelig eller kulturhistorisk verdifull bebyggelse. Slike bygninger og deres bærende
konstruksjoner skal ikke rives eller flyttes.

Etter møter med kommunen viser det seg at grunnlaget for disse endringene ikke er forankret i noen
analyser hverken av de respektive bygningene, eiendommene eller området for eiendommene ( se
vedlagte kartutsnitt). Kommunens planavdeling konkluderer med at disse eiendommene sannsynligvis er
tatt med i Hensynssonen «litt tilfeldig» og fordi de ligger i tilknytning ti l området lenger inn i Holtgrenda,
der er gjort en analyse.

Ref. mail fra Nordre Follo 27.10.22:
«Grunnlagsmateriale for hensynssone H570_1 i dagens planforslag behandler ikke området langs
Halteveien spesielt fordi dette altså kun ble videreført fra tidligere kommuneplaner». I tilsendt
saksutskrift/referat fra behandlingen av kommuneplanforslaget står det ikke noe spesielt om området,
kun generelt om kulturminnearbeidet i denne rulleringen av planen.



Alle eiendommene denne uttalelsen omfatter er i stor grad oppbygget eller ombygget og har lite eller 
ikke noe igjen fra sin opprinnelse, (ref. hoved kriteriet kommunen har brukt for å omfatte 
eiendommene). 
 
Vi – eierne av eiendommene - mener at Nordre Follo Kommune ikke kan pålegge slike ekstra tiltak uten 
grunnlag. Alternativt vil det være mer relevant å ta eiendommene ut av Hensynssonen dersom tiltakene 
skal gjelde hele hensynssonen. 
 
Noen ytterligere kommentarer 
I kommunens strategi gjøres det krystallklart at det skal bygge ut innenfra og ut (fra ski sentrum og 
utover). Denne strategien har kommet enda tydelige frem de siste årene. 
Annen offentlig kommunikasjon beskriver klare nasjonale krav til at det skal fortettes rundt 
knutepunktene for jernbanen, ref. prioritering av nye Ski stasjon og storsatsingen på Follobanen. 
 
Det er umulig å forstå hvordan det tilfeldig kan legges en hensynssone på et stort område som det ikke 
finnes grunnlag for å bevare, og enda vanskeligere å forstå at man strammer inn. 
Vi ber om at Nordre Follo Kommune igangsetter en grundig analyse av bygninger og området før vedtak 
om disse kulturminnebestemmelsene evt. kan gjennomføres. 
 
Fig. under viser kartutsnitt over eiendommene med rundkjøringen Nordbyveien/Vestveien 
 
 

AIie eiendommene denne uttalelsen omfatter er i stor grad oppbygget eller ombygget og har lite eller
ikke noe igjen fra sin opprinnelse, (ref. hoved kriteriet kommunen har brukt for å omfatte
eiendommene).

Vi - eierne av eiendommene - mener at Nordre Follo Kommune ikke kan pålegge slike ekstra tiltak uten
grunnlag. Alternativt vil det være mer relevant å ta eiendommene ut av Hensynssonen dersom tiltakene
skal gjelde hele hensynssonen.

Noen ytterligere kommentarer
I kommunens strategi gjøres det krystallklart at det skal bygge ut innenfra og ut (fra ski sentrum og
utover). Denne strategien har kommet enda tydelige frem de siste årene.
Annen offentlig kommunikasjon beskriver klare nasjonale krav ti l at det skal fortettes rundt
knutepunktene for jernbanen, ref. prioritering av nye Ski stasjon og storsatsingen på Follabanen.

Det er umulig å forstå hvordan det tilfeldig kan legges en hensynssone på et stort område som det ikke
finnes grunnlag for å bevare, og enda vanskeligere å forstå at man strammer inn.
Vi ber om at Nordre Follo Kommune igangsetter en grundig analyse av bygninger og området før vedtak
om disse kulturminnebestemmelsene evt. kan gjennomføres.
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Det bes om bekreftelse på mottak av denne uttalelsen. 
 
 
Med hilsen 
Harald Skogholt 
Marianne Bakke 
Pia og Alf Roaas 
Ingunn Aakvik og Kjell Høydal 
Irene Westlie og Geir Dalstein 
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