
From:                                 "Terje Skjeppestad" <terje.skjeppestad@ebnett.no>
Sent:                                  Mon, 14 Nov 2022 10:03:42 +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,

I forbindelse med mottatt brev angående offentlig ettersyn – høring av kommuneplanens 
arealdel 2023 – 2034 ønsker jeg å sende inn følgende innspill i saken. 

Saken gjelder innspill om muligheter for økt beboelse og bedre utnyttelse av eksisterende 
tomtearealer/fortetting noe som er etterspurt lokalt i Siggerud og som det er stort behov for i 
kommunen.

Bedre utnyttelse av tomtearealer ved fortetting møter flere av FN sine bærekrafts mål og møter 
kommunens samfunnsmål med bærekraftige lokalsamfunn, dens kvaliteter og muligheter for en 
positiv områdeutvikling,  helt uten tap av matjord. Dette følger i tillegg regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus.

Området jeg gir innspill til gjelder området Nordløkka, med blant annet Siggerudveien 1082.

Ta kontakt for ytterligere informasjon og dialog knyttet til dette innspillet.

Med vennlig hilsen
Terje Skjeppestad
Eier av: Siggerudveien 1082

Vinkelveien 28
3300 Hokksund
Mail: terje.skjeppestad@ebnett.no
Mob: 92212109
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