
From:                                 "Marit Hansen" <maritrh@me.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 23:59:46 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             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.

Innspill til høringsutkast sak 22/01254

Vi er eier av en tomt (Skiveien 211) som har blitt berørt av siste års vedtak om 
områdeplan for oppegård lokalsenter. En av punktene var at hele tomten havnet under 
bestemmelsene til bevaringsformålet H570-1, med alle begrensningene det ga.
Vi klagde på vedtaket, uten å bli hørt. Igjen. Og det er poenget med dette innspillet.
Vi syns at vår bestemmelsesrett over vår egen eiendom alt for ofte blir begrenset eller 
tatt fra oss, på urettferdig vis og uten at vi har noe påvirkningsrett!

For å gi litt bakgrunnsinformasjon, limer vi inn et utsnitt av klagen vi sendte tidligere i år:
«Vi er 4. generasjon Hansen i Skiveien 211, og alltid vært stolt av historien som vår familie har tilført Oppegård. Vi var en av de første 
fastboende og har bidratt til lokalmiljøets identitet på mange måter. Våre forfedre var gjennomsyret av dugnadsånd og engasjement for 
Oppegård, med brennende hjerte for bygda alle menneskene som bodde her….. Lite viste vel de om at det skulle bli en så stor ulempe for 
sine etterkommere, å ha en tomt så sentralt.
Man får en helt spesiell patriotisk følelse for hjemstedet sitt av å vokse opp slik. Vi har arvet verdisynet og tenker først og fremst at man må 
gjøre det som er best for fellesskapet.
Vi har aldri vært vanskelige når kommunen, fylke eller jernbanen f.eks. har hatt behov for å ta eller låne litt av tomten vår, og det har naturlig 
nok blitt en del ganger i løpet av 113 år. Senest nå i høst hvor vi ble enige med Statens vegvesen ang. kjøp av over 300 kvm til ny gang- og 
sykkelvei.
Så nå, når ny bru er vedtatt og planlagt påbegynt til sommeren er vi så utrolig glade! Det er en bra områdeplan, som balanserer forskjellige 
behov. Men nok en gang ser vi at det er regulert begrensninger på vår eiendom som gir store ulemper, samt et ansvar vi absolutt ikke har 
bedt om.
Vi ser nå at totalen gjør at vår eiendom synker kraftig i verdi, og ikke minst synker livskvaliteten!
Når vi listet opp kom vi til hele 9 punkter som til sammen gjør eiendommen vår mindre verdt/usalgbar:
- Formål forretning/kontor.
-Utnyttelsesgraden 20%.
-Tidligere reguleringer med f.eks. vei gjennom huset – uforutsigbarhet – bygninger har forfalt.
-Sefrak-registreringer – bygningene som har forfalt må vi nå bekoste for å bevare kulturarv.
-Lysforhold og utsikt forringet pga. høye nabobygg (Bl.a. Durendalvn 1).
-Tap av areal (Kommune, Fylke, Bane nord).
-Rammet inn av blokkbebyggelse.
-Forslag om parsellhage på nabotomt – låser området for fremtiden.
-Bygging av sykkelvei helt opptil husvegg – og fjerning av gamle trær/naturlig støyskjerm.
 
Vi kan ikke være de snille lenger, vi må tenke litt på oss selv, si fra og klage. Det sitter langt inne, og vi ønsker for all del ikke å forsinke 
prosessen. Men vi skulle gjerne ha fått endret aspekter angående vår eiendom, som ikke vil påvirke Områdeplanen som helhet.
 
Vi beklager at vi kommer sent inn i prosessen! Vår mor døde i 2020 og var veldig syk i forkant, så hun har dessverre ikke evnet å forholde 
seg til/videreformidle informasjon. I tillegg brukte kommunen ekstremt lang tid på å få det formelle i orden ang eierforhold, så det første 
varsel vi fikk var nå i desember 2021.
 
Vi mener vi har bidratt nok.
 
Håper på medhold i vår klage.»

Vi forstår veldig godt at slike vedtak som dette må til! Gud bedre så mange som ikke tar 
hensyn til helhet, naboer, kultur, historie og fellesskapets beste. Det er viktig med 
generelle bestemmelser som det skal være vanskelig å få dispensasjon på. 
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Og slik er det nå, veldig vanskelig å få dispensasjon, eller bli hørt i klagesaker. Men 
nettopp på grunn av det, MÅ det være mye grundigere vurderinger på hvilke bygninger 
som skal vernes. For det er meget store inngrep som blir gjort i deres borgeres liv!
For vår del kom dette totalt uventet, med et pennestrøk hadde kommunen fjernet 
verdien på eiendommen. Ja, hovedhuset forstår vi, og det var vernet fra før, og det er 
der historien har tilhørighet. Men at begge tilbyggene og faktisk hele tomten i ett ble lagt 
under hensynssonen, syns vi er unødvendig. 

For det første er de forfalt så kraftig at de såvidt står. Så og si ingen vedlikehold har blitt 
gjort, da eiendommen har vært båndlagt siden  etterkrigstiden av forskjellige 
reguleringsplaner med trusler om at husene skulle fjernes til fordel for ny vei. 
For det andre så er store deler av fasade og tak byttet ut i «moderne» materialer med 
moderne metoder. Over 50% er ikke-originalt. Her har det blitt lappet med nødløsninger 
de siste 50 årene.
Og der kom vi til neste poeng. Økonomi. Vi hadde ikke råd til bedre utbedringer enn 
dette, i tillegg til uforutsigbarheten med vei-planene hengene over oss. Men nå har vi 
blitt pålagt å bekoste denne «museumsdriften» som vi plutselig har fått ansvar for.
Så i tillegg til at vi har mistet bestemmelsesrett over tomten og verdien av eiendommen, 
må vi altså betale av egen lommebok for å holde dette i original stand! Pluss at vi for all 
fremtid er forhindret i å utvikle tomten. Dere ser at dette er fullstendig urettferdig? Her er 
ikke fordeler og ulemper veiet opp mot hverandre!
Vi hadde forstått det om husene ikke var falleferdig og full av moderne elementer.
Vi hadde forstått det om vi kunne vært med under vurderingene, og hatt medvirkning.
Vi hadde forstått det om kommunen tok ansvar for bestemmelsene og sto for 
bekostningene.

Og slik er det nå, veldig vanskelig å få dispensasjon, eller bli hørt i klagesaker. Men
nettopp på grunn av det, MÅ det være mye grundigere vurderinger på hvilke bygninger
som skal vernes. For det er meget store inngrep som blir gjort i deres borgeres liv!
For vår del kom dette totalt uventet, med et pennestrøk hadde kommunen fjernet
verdien på eiendommen. Ja, hovedhuset forstår vi, og det var vernet fra før, og det er
der historien har tilhørighet. Men at begge tilbyggene og faktisk hele tomten i ett ble lagt
under hensynssonen, s ns vi er unødvendi
p,-,1 ; _ , -

\ "L\: "f L ::Æ.
I >?" • • • •.·

• · . t .
' t,•• A 'I-• ' -

For det første er de forfalt så kraftig at de såvidt står. Så og si ingen vedlikehold har blitt
gjort, da eiendommen har vært båndlagt siden etterkrigstiden av forskjellige
reguleringsplaner med trusler om at husene skulle fjernes til fordel for ny vei.
For det andre så er store deler av fasade og tak byttet ut i «moderne» materialer med
moderne metoder. Over 50% er ikke-originalt. Her har det blitt lappet med nødløsninger
de siste 50 årene.
Og der kom vi til neste poeng. Økonomi. Vi hadde ikke råd til bedre utbedringer enn
dette, i tillegg til uforutsigbarheten med vei-planene hengene over oss. Men nå har vi
blitt pålagt å bekoste denne «museumsdriften» som vi plutselig har fått ansvar for.
Så i tillegg til at vi har mistet bestemmelsesrett over tomten og verdien av eiendommen,
må vi altså betale av egen lommebok for å holde dette i original stand! Pluss at vi for all
fremtid er forhindret i å utvikle tomten. Dere ser at dette er fullstendig urettferdig? Her er
ikke fordeler og ulemper veiet opp mot hverandre!
Vi hadde forstått det om husene ikke var falleferdig og full av moderne elementer.
Vi hadde forstått det om vi kunne vært med under vurderingene, og hatt medvirkning.
Vi hadde forstått det om kommunen tok ansvar for bestemmelsene og sto for
bekostningene.



Vi snakket med kommunens arkitekt, og han var tydelig på at det var så og si umulig å 
få dispensasjon, omgjøring av vedtak eller økonomisk støtte til vedlikehold. Han mente 
vi skulle være heldige som hadde så spennende bygg på eiendommen.

For å avrunde. Vi skjønner at denne mailen ikke kan påvirke vår spesifikke situasjon, 
selv om vi håper. Men vi ønsker å vise at avgjørelser som tas av kommunen kan få 
store konsekvenser for folk. Når det er såpass store inngrep, MÅ arbeidet med analyse 
og vurdering være MYE grundigere enn det er nå. De det gjelder må få være med på 
prosessen og kommunen må være med på å dekke kostnaden/ta ansvaret.
Det blir for generelt slik bestemmelsene er nå, det MÅ være rom for skjønn.

Mvh

Marit Rigmor Hansen
Prosjektleder AKTIV
Oppegård IL
Mobil: 40103010
Tlf: 66991310
 
          

 

Der alle har glede av å være
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