
From:                                 "Sigurd Brynildsen" <sigurd@kickdown.no>
Sent:                                  Tue, 6 Dec 2022 10:19:52 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Innspill arealplan sak 22/01254
Attachments:                   Scan2022-12-06_090752.jpg, meklingsresultat (1).pptx
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.

Vedlagt følger arealer som foreslås " byttet" fra boligareal til LNF og motsatt.
Oslo kommune har meddelt at de ikke ønsker å utvikle sine arealer på feltene B2 og B3.
Feltene er skravert på vedlegget og merket med " GRØNT" LNF og har et areal på ca 30daa.
Arealene er i dag dekket med skog.
Det ligger forøvrig også et automatisk vernet naturminne ( H 730)  på feltet B2.
Asplan-Viak som utførte ROS analysen i forbindelse med reguleringen av området, har i ettertid 
uttalt at B2 ville fått betegnelsen " Stor Konflikt" dersom de hadde visst om det vernede 
naturminne før de utførte ROS analysen.
Som kjent ble området undersøkt av arkeologer fra Akershus Fylkeskommune ETTER at Asplan-
Viak hadde laget sin ROS analyse.
Det finnes ingen fornuftig grunn til at Oslo kommune skal forfordeles i forhold til private 
grunneiere som har tilhørt dette området i generasjoner.

Vedlagt ligger også " forliket" etter mekling hos Statsforvalteren ( daværende Fylkesmann) hvor 
det er avsatt ca 18 daa til boligformål.
Arealet på disse tomtene er pt " ryddet" for vegetasjon.
Arealene ligger tett inntil nylig etablert offentlig VA.
Arealene har ingen verneverdier.

Ved å " bytte" disse arealene oppnår man følgende som fortsatt  bør være av interesse for 
kommunen.
Kommunen var positive til å gjennomføre disse endringene iflg Arild Øien da saken var oppe til 
politisk behandling våren 2020.
Dessverre stemte " Nye " posisjonen  etter valget i 2019 imot å gå videre med disse endringene.

Arealnøytralitet ( faktisk i pluss for mer Naturlandskap)
Bevarer mer Grønnstruktur
30daa blir LNF og 18 daa blir boligareal som vil resultere i ca 12 daa mer Naturlandskap.
Unngår uønsket hogst som vil endre områdets karakter betydelig ned mot Bunnefjorden.
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Kommer i gang med vedlikeholdsvekst som vil bidra til inndekning av kommunale kostnader på 
offentlig VA.
Unngår mulige erstatningskrav.

Mh

Sigurd A Brynildsen
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