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Bakgrunn 
I forbindelse med søknad om fradeling av fire tomter tidligere i år, ble det fra kommunens side tilfeldigvis 
oppdaget at det på deler av overnevnte eiendom er registrert noe naturmiljø med skjeldene arter.  
Fradelingsprosessen ble derfor umiddelbart stoppet fra kommunens side. Vi trakk derfor søknaden og 
sendte inn en ny søknad som begrenset seg den til delen som ikke berørers av naturmiljlø.  
 
Dette er en endring av eiendommen som har betydelige konsekvenser for eier, er vi forundret over at vi 
ikke på noe tidspunkt i prosessen med revisjon av kommuneplanen, har mottatt noen form for 
informasjon om dette fra Nordre Follo kommune.  
Dette er kanskje ikke vanlig eller påkrevd i slike prosesser?  
 
Faktiske forhold på eiendommen 
Vi oppfatter at det skraverte naturområdet som er definert i registreringen, er noe tilfeldig og uten 
detaljkjennskap til de faktiske forholdene på tomten. Blant annet inkluderer området et gjengrodd 
hageområde, grønnsakshage og område hvor det for kort tid siden ble gravd for avløpp/kloakk- ledning 
og for fiberkabel. Det er heller ikke sammenheng mellom topografi og grense.  
Eika det refereres til i dokumentasjonen fra kommunen (vedlagt) er utenfor vår eiendom og på andre 
siden av Ellingsrudveien. Tilstanden for det aktuelle naturmiljøet er i denne dokumentasjonen 
karakterisert som moderat. Etter vår oppfatning burde det gjennomføres en mer presis og detaljert 
registrering.  
 
Økonomiske forhold 
Det koster å ta vare på denne eiendom. Eier, Liv Aasne Frostrud,  

er nå avhengig av tomtesalg, for å kunne vedlikeholde huset og eiendommen og for å kunne 
bo der. Hun har et sterkt ønske om å bli boende, siden hun har tilbrakt mye av barndommen her, og at 
barna hennes vurderer å flytte hit etterhvert.  
 
Det å selge noen tomter vil finansiere at Liv kan bli boende. Hun har også vurdert å selge eiendommen 
til utbygger, siden det er mange som henvender seg og er interessert. Dette ønsker vi å unngå, da vi 
mener det vil være trist med en eventuell tyngre utbygging på tomten og for området. 
 
Vi har derfor inn til videre prioritert å bli boende, for å se om det er økonomisk mulig gjennom salg av 
tomter. Vi har nå fått fradelt to tomter. Opprinnelig plan var fire tomter. Vi oppfatter at det bygges mye  
leiligheter i kommunen, men minimalt med eneboliger. Ut fra vår erfaring og forespørsler vi får, 
registrerer vi at behovet for eneboliger er stort, men at det er så og si ingen tomter tilgjengelig. Vi mener 
derfor at dette er et godt prosjekt for området og vil gi en svært god beliggenhet for nye eneboliger.  
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Innspill til forslaget  
Det understrekes at vi er svært glad i denne eiendommen og vi gjør vårt beste for å bevare den som 
naturtomt. I forbindelse med planlegging av eneboliger på de to fradelte tomtene, viser tegningene at 
disse blir tilpasset topografien, og trær som vi mener er viktig å ta vare på blir stående etc. Det vil ikke bli 
foretatt sprengning, kun mindre steinpartier vil bli fjernet (med ekspenderende mørtel).  
På denne måten mener vi at det karateristiske eneboligomådet vil bli ivaretatt og at topografi og 
vegetasjon i svært stor grad vil bli bevart.  
 
I utgangspunktet ber vi kommunen om å frafalle eventuelt vedtak som gir restriksjoner i sin helhet på 
eiendommen, mht bygging av enebolig.  
Hvis kommunen mener at man må etablere restriksjoner på arealet som er angitt som naturmiljø, ber vi 
om at dette blir i form av hensynssone, hvor det er mulig å bygge en enebolig forutsatt tilpasning til 
naturmiljøet. Som sagt er vi også opptatt av å ivareta naturmiljøet på eiendommen. Hvis dette vedtas 
som hensynssone, vil vi gjennom en mer detaljert og presis registrering på eiendommen, kunne 
dokumentre hvor det er mulig å bygge, med minst mulig påvirkning på naturmiljøet. Undertegnede har 
lang erfaring i å prosjektere bygninger som tilpasser seg topografi og vegetasjon og bruker dette som 
kvaliteter i prosjektene, heller enn en begrensning.  
Et annet alternativ er å begrense en eventuell hensynssone til den delen som er uthevet på vedlagte 
kartutsnitt. Dette er den delen av tomten som er minst berørt av tidligere inngrep. 
Begge alternativene vil gi mulighet for å skille ut en tomt til, noe som bidrar til å sikre et økonomisk 
grunnlag for at eier kan bli boende og bevare resten av eiendommen og unngå salg til utbyggere.    
 
Kommunens representanter er velkommen til en befaring på eiendommen, slik at man med selvsyn kan 
vurdere de faktiske forholdene.  
 
Eventuelle spørsmål om saken, rettes til undertegnede. Jeg kan også stille på møte med kommunen, om 
dette er ønskelig.  
 
 
 
Vennlig hilsen 

 
 
Ola Roald 
Ola Roald AS Arkitektur  
Sivilarkitekt MNAL/gründer/faglig leder 
T 918 67 962 
or@olaroald.no  
www.olaroald.no  
 
 
Vedlegg: 

- Utdrag av dokanalyse mottatt fra kommunen – registrering naturtyper.  
- Kartutsnitt av eiendommen som viser naturområdet, og forslag til eventuell begrensing (tykk grønn strek).  



Natur: Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Kilde Miljødirektoratet Oppdatert

Antall treff 2 Nedlastet 04.07.2022

Dokumentasjon (GeoNorge) Klikk her Sist sjekket 04.07.2022

Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede
naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å
dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.

Den enkelte lokalitet består av én naturtype, som er beskrevet i instruksen. Naturtypen har en definisjon i form av én eller flere
mulige kartleggingsenheter i NiN, eventuelt i kombinasjon med bestemte beskrivelsesvariabler (Definerende variabler).
Lokalitetens økologiske tilstand registreres ved hjelp av et sett med beskrivelsesvariabler som er definert som relevante for den
aktuelle naturtypen. Innslag av fremmede arter og spor etter tunge kjøretøy er eksempler på slike variabler. Basert på
trinnverdier for variablene og regler i metodikken settes en samlet vurdering av tilstand. Tilsvarende vurderes lokaliteten når det
gjelder naturmangfold. Naturmangfold vurderes primært med grunnlag i funn av spesifikke arter og funn av biologisk viktige
livsmiljøer. Vurderingen av tilstand og naturmangfold danner grunnlag for å gi lokaliteten en samlet vurdering av økologisk
kvalitet; Lokalitetskvalitet. Knyttet til tilstand og naturmangfold er det også gitt tekstlig informasjon.

Beskrivelse

Flater

NATURTYPE LOKALITETSKVALITET
NATURMANGFOLDBESKRI
VELSE

TILSTAND

Hule eiker Høy kvalitet

Det ble ikke registrert noen
rødlistearter ved tiden avsatt
for kartleggingen. Eika er ikke
synlig hul, og er 200-250 cm i
omkrets. Barksprekkene er
små. Naturmangfoldet

God

side 19 av 2115.08.2022 Rapporten er levert av Geodata AS

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/eb48dd19-03da-41e1-afd9-7ebc3079265c


Flater

Frisk lågurtedellauvskog Høy kvalitet

Området domineres av eik.
Det er en del ganske store
eiker, men under 2 m i
omkrets. Noe rogn. En del
små trær. Arter som ble
observert er blåbær,

Moderat

side 20 av 2115.08.2022 Rapporten er levert av Geodata AS
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