
Høringssvar arealdel, Ormerudveien 18-22A 

Garasje for nr. 18 står i dag på 121,2 meter og nr. 20 på 121,3. Legger vi småhusbebyggelsen til grunn 
vil maks høyde være 7 m med flatt tak og 9 meter med maks mønehøyde. Dette vil rage like høyt 
som mønehøyde for 24A/B/C/D er i dag. (moh.) Dvs. at enhver bebyggelse som går ut over 
småhusplanen vil bli høyere enn bebyggelsen som kommunen vil at ny bebyggelse skal bli en 
overgang mot. En overgang/tilpasning skal ikke være et høyere bygg en det overgangen skal være 
mot. Rekkehus vil derfor ikke komme inn under kommunens eget ønske om en god overgang da 
dagens rekkehus normalt er på 3 etg. 
Dersom rekkehus vil bli på 2 etg. vil overgangen for høyder bli som kommunen ønsker. 
Allikevel vil et betydelig antall rekkehus bli vesentlig tettere enn å fortsette småhusbebyggelsen. En 
‘vegg’ av rekkehus kan heller ikke komme inn under en tilpasning mot eneboligene, derfor vil 2-
mannsboliger være eneste alternativ som kommer inn under kommunens eget mål; en god tilpasning 
fra blokker til eneboliger. 
 

Vi ser at det eneste riktige vil være at nåværende småhusplan fortsatt skal gjelde. Nordre Follo 
kommunes ønske om tilpasninger til eksisterende småhus nordover vil best la seg gjøre med et felt 
med 2-mannsboliger der høyder følger nåværende høyderegler fra småhusplanen. 

Kollen der nr. 18 står i dag, kan reduseres, men det kan ikke fylles opp på andre områder på tomtene. 
ang parkering så må dette være under dagens høyder på 121 m, dvs. at hele parkeringsetasjen må 
være under denne høyden 

Kommunens plan om endret fortau utenfor nr. 18 kan ikke resultere i smalere kjørebane, da dagens 
løsning i krysset/innkjøring til krysset nordfra i Ormerudveien har resultert i at det ikke er mulig å 
passere hverandre. En løsning på dette merkelig utformede krysset kan være å ta bort litt av halvøya 
som i dag ligger på østsiden av krysset. 

De siste ti årene har nedre del av Ormerudveien vært under konstant utbygging og vi som nærmeste 
naboer har levd kontinuerlig i en byggesone med støy, støv og til dels farlige situasjoner med 
konstant ferdsel av anleggsmaskiner på en skolevei for barneskolen. Det er svært viktig at en 
utbygging skjer så skånsomt som mulig og i tett dialog med naboene. Det er svært mange 
barnefamilier tett på utbyggingen med små barn. Derfor må det tas ekstraordinære sikringstiltak i en 
utbygging.  

Ved forrige gjennomgang av kommuneplanen, ble det fra kommunens side lovet at en eventuell 
utbygging av Ormerudveien 18-22A skulle sikre en skånsom og naturlig overgang mellom blokk og 
enebolig. Dette skulle sikres gjennom regulering av mønehøyde og rikelig med grøntareal.  
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