
From:                                 "Jeanette Ellingstad" <jeanette.ellingstad@gmail.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 21:08:01 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "Carl Ellingstad" <carl@oslo.online.no>
Subject:                             SAK 22/01254: Uttalelse til offentlig ettersyn
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.

Forslag til ny kommuneplan for perioden 2023 – 2032, arealdelen, våre innspill

Et forslag om å regulere bebyggelsen nord for Kirkeveien til fortsatt «spredt småhus- 
bebyggelse», har tidligere blitt droppet på grunn av fylkesmannens utalelser om utnyttelse av 
areal i umiddelbar nærhet til Follobanen. Området Kirkeveien Nord ble tatt ut av hele planen, og 
kommunen satte i gang utredning av regulering i tråd med signalene til fylkesmannen. Så og si 
alle beboere deltok i dette arbeidet. 

Det nye forslaget om å regulere veldig mye av bebyggelsen nord for Kirkeveien som 
bevaringsverdig, virker til å motarbeide fylkesmannen og den nasjonale målsetting om at flest 
mulig skal kunne benytte kollektive reisemåter via Ski stasjonsområde – og at flest mulig skal 
kunne nå disse transportmidler til fots eller sykkel.

Vi mener forslaget om å regulere bebyggelse nord for Kirkeveien bevaringsverdig, bør frafalles.
Arbeidet med å regulere området Kirkeveien nord til fortetting bør gjenopptas.

 Med vennlig hilsen

Jeanette & Carl Ellingstad
Kirkeveien 20b
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