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LANGBAKKEN 2 – GNR/BNR 61/27 – NYE BOLIGER 
VEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON 
TILSVAR TIL MERKNAD PÅ NABOVARSEL 
 
Viser til deres svar av 03.01.2021 etter utsendt nabovarsel vedrørende søknad om dispensasjon.  
 
1 Dere forstår kommunens områdeplan slik at det skal være felles adkomst for hele felt B7. Slik 
planene er for 61/27 vil ikke det være mulig. En annen løsning vil få konskvenser for deres tomt.   
 
Vårt tilsvar: 
Adkomstveien til eiendom Gnr/Bnr 66/27 var regulert i den gamle reguleringsplanen fra 1983, og var 
regulert som adkomstvei spesifikt til Gnr/Bnr 66/27. Adkomstveien er videreført i den nye 
områdereguleringsplanen som adkomst til  Gnr/Bnr 66/27. 
Da Gnr/Bnr 66/231 ble skilt ut fra deres eiendom Gnr/Bnr 66/33 for 3 år siden ble det tinglyst adkomst til 
Gnr/Bnr 66/231 over Gnr/Bnr 66/33. Det kan også tenkes at Gnr/Bnr 66/231 kan detaljreguleres sammen 
med felt B5 nord for B7 og få adkomst fra nord. Med tanke på best mulig uteoppholdsareale mot sør til 
Gnr/Bnr 66/231, vil det være en fordel at adkomsten kommer inn til eiendommens nordlige del. Å 
videreføre adkomstveien fra  Gnr/Bnr 66/27 vil medføre at man tar mer av  uteoppholdsarealet til 
begge eiendommer. En adkomst til Gnr/Bnr 66/231 via Gnr/Bnr 66/27 er forøvrig uaktuell, da tiltakshaver 
ikke ønsker en slik løsning som vil gi en dårligere løsning for de med trafikk forbi deres hus. 
 
 
2  Dere stiller dere undrende til at det planlegges for et bygg med en grunnflate på 150 m2 i to 
etasjer når argumentet er at det skal harmonere med huset på 61/25. Dere ser det som naturlig at det 
også harmonerer med huset deres, som har en grunnflate på 90 m2 
 
Vårt tilsvar: 
Det er mange måter et bygg kan harmonere med et annet på. Dersom det har eksakt samme størrelse 
er det ikke gitt at byggene harmonerer. At bygg harmonerer med hverandre kan f.eks. være 
volumoppbyggingen, høyden, takformen, materialbruk osv.  
 
Både brev fra deg og dette brev vil bli vedlagt dispensasjonssøknaden. 
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