
From:                                 "Sara Kristensen" <sara.prestvik@gmail.com>
Sent:                                  Sat, 10 Dec 2022 21:20:52 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Uttalelse til offentlig ettersyn 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.

Hei,

Vedrørende sak 22/01254 - §17.5 

I høringsutkast for planbestemmelser vedrørende enhetlige boligområder fra etterkrigstiden vil 
vi med dette gi uttrykk for uenighet i forslag til bevaring av opprinnelig bebyggelse.

Samtidig som vi forstår ønsket om å beholde samme uttrykk, oppleves kravene presentert som 
mot sin hensikt. Eldre hus har et naturlig behov for vedlikehold, og ved å begrense og 
vanskeliggjøre dette kan det resultere i mer krevende og kostnadsdrivende tiltak for å 
opprettholde standarden og kvalitetene til boligene. I og med at også flere av boligene har 
endret noe i arkitektur vil helhetsbilde uansett ikke dekke målsettingen med tiltaket. 
Eksempelvis der både rekkehus og eneboliger i rekke har nyere arkitektonisk uttrykk enn det 
opprinnelige. 

Vi anser derfor dette forslag innen planbestemmelse som lite hensiktsmessig og ønsker at våre 
innsigelser blir tatt med i videre vurderinger.

Mvh Sara Kristensen og Øyvind Ludviksen
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