
From:                                 "Tomm Ivar Svensen" <tomm.i.svensen@gmail.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 23:17:21 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Til sak 22/01254. «Uttalelse til offentlig ettersyn».
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.

Uttalelse til offentlig ettersyn

Viser til brev av 21.10.2022 og viser til  innspill til 
forrige rullering, og  telefonsamtale med kommunearkitekten dengang, hvor vi ba om en 
reel redegjørelse for hvorfor vårt hus plutselig på de senere år er blitt hensynssoner H570_1. Det 
er flere hus omkring oss med samme utgangspunkt, som og riktig ikke har den hensynssonen. 
Det er heller ikke noe miljø rundt oss som sier det skal være det heller, med stor variasjon i 
bebyggelsen. At det nå legges opp til enda mer kompliserte krav, setter blant annet store krav til 
en enslig pensjonist som meg til å bli boende og i tillegg vanskeliggjør muligheten for salg 
dersom man må kaste inn håndkleet og flytte herfra. Huset blir svært vanskelig å få beboelig 
etter dagens foreslåtte standard, for yngre mennesker som måtte overta. Over tid vil det virke 
mot en eventuell hensikt, ved at det i liten grad kommer til å bli vedlikeholdt på en skikkelig 
måte. Osloregionen er full av hus som har bevaringstatus, som står å forfaller inntil de ender opp 
med å måtte bli revet, endog overraskende mange av de i offentlig eie. Jeg har lagt ned veldig 
mye økonomi og innsats for å holde huset innen en viss stil fra min barndom både med riktig 
utvendig panel og vinduer, som i noen tilfelle er laget helt like på «målsøm» (ca 4 ganger prisen 
av standardvare) eller blitt renovert med innfelling av nytt tre der hvor det er blitt råte, dette 
tildeles utført av profersonelle restaurerere. Ved oppgradering til koblede vinduer av 
isoleringshensyn er spesialsnekkerier benyttet til dette. Dette er nå godt 20 år siden. Også inne er 
det tatt hensyn, men et hus slites ned og nye å bedre materiale kommer til. Huset er på ingen 
måte av en slik art at det skal ligge så rigide krav til grunn, at man må la det forbli av en ikke 
akseptabel standard og tilpasning til det vi i dag kan kalle en levelig standard etter dagens krav 
for den oppvoksende generasjon. 
Vi har tidligere fått dette belyst av både jurister og arkitekter og som har gitt oss fult medhold og 
som også bl.a. er sendt inn til Oppegård Kommunne, uten noen form for svar tilbake.  

 
 De tilføyelser som nå er kommet er urimelige og som skrevet, må 

over tid virke mot kommunens hensikt. Ut over det vil jeg nok en gang påpeke at hensynssone 
H570_1 er feil, for Roald Amundsensvei 174A. Jeg vet jo at jeg ikke får noe svar fra dere, noe 
dere denne gangen i motsetning til tidligere opplyser, men det hadde ikke vært helt feil om dere 
hadde gjort det, synes jeg.
Ut over det ønsker jeg der alt vel i det viktige arbeidet dere gjør for oss alle.

Med Vennlig Hilsen 
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