
From:                                 "Marna Haugen" <Marnahaugen@live.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 23:10:50 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Uttalelse til offentlig tilsyn - 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.

Forslag til ny kommuneplan for perioden 2023-2032 - innspill

Jeg kjøpte Kirkeveien 12B i år, vel vitende om utbyggelsen av ny Fylkesvei og ekspropriering av 
eiendom som skal finne sted i 2024.
Jeg satte meg godt inn i planene til både fylkeskommune og kommune, for hva som er planlagt 
både nord og sør for Kirkeveien, og ikke noe sted i kommuneplanene, ei heller i 
salgsprospektet, har jeg kommet over kommunens tidligere planer om regulering av området 
nord for Kirkeveien fra spredt småhusbebyggelse til tettere bebyggelse.
Etter det naboene forteller så har det vært et stort tema og med stort press fra kommunen, 
som etter det jeg har skjønt har hatt interesse av å bedre utnytte arealet i umiddelbar nærhet 
av Follobanen. Noe man sånn sett kan se hensikten med, med tanke på at Nordre Follo er en 
kommune i stor vekst.

Spørsmålet mitt er om området nord for Kirkeveien ble omregulert fra spredt 
småhusbebyggelse til tettere bebyggelse? 
Og i så tilfelle, når falt den reguleringen fra?

I mitt tilfelle så stiller jeg flere spørsmål rundt rekkefølgen av reguleringene. På min tomt står 
det oppført en garasje som også vil være en del av eiendommen som er en av de som 
kommunen nå ønsker å bevare som kulturminne, mens samtidig er garasjen er allerede 
besluttet å bli revet som en del av eksproprieringen for å gi plass til den nye Fylkesveien. Det er 
påfallende at forslaget om ny arealdel for kommuneplanen kommer først nå, rett etter at plan 
for ny Fylkesvei nettopp er satt, for dersom forslaget om bevaring av eiendommene nord for 
Kirkeveien hadde kommet på et tidligere tidspunkt så hadde ikke plan om ny fylkesvei kunnet 
bli satt opp.
Huseierene på fremre rekke mister altså ikke bare store deler av tomtene sine, men også 
rettighetene til egne hus, og alt arbeidet med den omfattende kommuneplanen om å 
omregulere til tettere bebyggelse på et tidspunkt opphører, uten at noen av huseierene etter 
det jeg vet har fått beskjed om dette.

Jeg har snakket med arkitekten i Nordre Follo kommune ang oppføring av ny garasje etter 
ekspropriasjonen, og ble forelagt at man kan sende inn søknad om oppføring av ny garasje. Det 
skulle angivelig gå greit, selv om fotavtrykket av huset etter ekspropriasjonen overgår 
utnyttelsen av tomtearealet. Det fordi man har gitt eiendom til samfunnsnyttig formål. Men, 

From:
Sent:
To:
Subject:
Categories:

"Marna Haugen" <Marnahaugen@live.no>
Mon, 12 Dec 2022 23:10:50 +0100
"Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Uttalelse ti l offentlig tilsyn - sak 22/01254
Else Marie

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

Forslag ti l ny kommuneplan for perioden 2023-2032 - innspill

Jeg kjøpte Kirkeveien 12B i år, vel vitende om utbyggelsen av ny Fylkesvei og ekspropriering av
eiendom som skal finne sted i 2024.
Jeg satte meg godt inn i planene ti l både fylkeskommune og kommune, for hva som er planlagt
både nord og sør for Kirkeveien, og ikke noe sted i kommuneplanene, ei heller i
salgsprospektet, har jeg kommet over kommunens tidligere planer om regulering av området
nord for Kirkeveien fra spredt småhusbebyggelse til tettere bebyggelse.
Etter det naboene forteller så har det vært et stort tema og med stort press fra kommunen,
som etter det jeg har skjønt har hatt interesse av å bedre utnytte arealet i umiddelbar nærhet
av Foliobanen. Noe man sånn sett kan se hensikten med, med tanke på at Nordre Follo er en
kommune i stor vekst.

Spørsmålet mitt er om området nord for Kirkeveien ble omregulert fra spredt
småhusbebyggelse til tettere bebyggelse?
Og i så tilfelle, når falt den reguleringen fra?

I mitt tilfelle så stiller jeg flere spørsmål rundt rekkefølgen av reguleringene. På min tomt står
det oppført en garasje som også vil være en del av eiendommen som er en av de som
kommunen nå ønsker å bevare som kulturminne, mens samtidig er garasjen er allerede
besluttet å bli revet som en del av eksproprieringen for å gi plass t i l den nye Fylkesveien. Det er
påfallende at forslaget om ny arealdel for kommuneplanen kommer først nå, rett etter at plan
for ny Fylkesvei nettopp er satt, for dersom forslaget om bevaring av eiendommene nord for
Kirkeveien hadde kommet på et tidligere tidspunkt så hadde ikke plan om ny fylkesvei kunnet
bli satt opp.
Huseierene på fremre rekke mister altså ikke bare store deler av tomtene sine, men også
rettighetene ti l egne hus, og alt arbeidet med den omfattende kommuneplanen om å
omregulere t i l tettere bebyggelse på et tidspunkt opphører, uten at noen av huseierene etter
det jeg vet har fått beskjed om dette.

Jeg har snakket med arkitekten i Nordre Follo kommune ang oppføring av ny garasje etter
ekspropriasjonen, og ble forelagt at man kan sende inn søknad om oppføring av ny garasje. Det
skulle angivelig gå greit, selv om fotavtrykket av huset etter ekspropriasjonen overgår
utnyttelsen av tomtearealet. Det fordi man har gitt eiendom til samfunnsnyttig formål. Men,



man kunne ikke få svar på søknaden før den foreligger på bordet, noe som er litt tidlig å gjøre 
nå før arbeidet med riving og utbygging av Kirkeveien er satt i gang. 
Ikke èn gang har jeg etter alle disse samtalene med arkitekter og prosjektansvarlige for 
Kirkeveien, noe jeg hadde i forkant av kjøp av denne eiendommen, blitt forespeilet eller 
informert om at det foreligger nye kommuneplaner om hverken omregulering til tettbegyggelse 
eller bevaring av kulturminner.
Jeg stiller meg derfor kritisk til denne vurderingen, når den både er i strid med fylkesmannens 
uttalelser om å gjøre Kirkeveien bevandringsverdig, samt den nasjonale målsettingen om 
å gjøre Follobanen tilgjengelig for flest mulig innbyggere til fots og sykkel.

Mvh,

Marna Haugen
Kirkeveien 12B
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