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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 07.01.2021 etter utsendt nabovarsel vedrørende søknad om 
dispensasjon. Merknaden kom inn en dag etter fristen som var den 06.01.2021. Merknaden tas 
med, da det har vært mange røde dager i høringsfristen. 
 
Deres merknader: 
1 Områdereguleringsplanen ble vedtatt i 2019. Kommunen bør ikke gi dispensasjon fra 
et så viktig krav som reguleringsplan når områdereguleringen nettopp ble vedtatt. Dette gir 
lite forutsigbarhet og gjør planarbeidet som er gjort unødvendig. 
 
Vårt tilsvar: 
Planarbeidet har ikke vært unødvendig for tiltakets utforming. Det er mange føringer som er 
lagt, som er med på utformingen av tiltaket. Man må forholde seg til både planbeskrivelsen 
og områdereguleringsplanen vedr. både det regulerte grøntarealet og tilpasning til 
tilgrensende bebyggelse osv.  
 
 
2  Argumentet med kostnad bør ikke være god nok grunn for at kravet om 
reguleringsplan skal bortfalle når forslagsstiller uansett planlegger å bygge i tråd med 
områdereguleringen. Kommunen vil miste gebyr for behandling av reguleringsplan, mens 
tiltakshaver sparer masse penger. 
 
Vårt tilsvar: 
Vi har ikke argumentert med at kostnad er grunnen til at man ønsker en dispensasjon fremfor 
å regulere. Vi har skrevet: «Da omfanget av hva tomten kan bebygges med er svært liten, er det 
svært omfattende å måtte regulere en tomt i denne størrelsesorden».  
Dersom det utarbeides og sendes inn en reguleringsplan for behandling, vil både kommunen 
og politikerne bruke mye mer tid på behandling av denne enn hva som vil brukes av tid på 
en dispensasjonssøknad. Kommunen og politikerne kan derfor bruke sin dyrebare tid på 
andre tiltak. Det vil ta mye lengre tid få utarbeidet og behandlet en reguleringsplan enn 
tiden det tar å behandle en dispensasjonssøknad.  Tiltakshaver kan få realisert prosjektet sitt 
raskere og på en like god måte uten å regulere. 
 

3  Forslagsstiller argumenterer med at det ikke er behov for å gjøre noe med adkomsten 
til eiendommen. Det kan stemme med hvordan adkomsten er regulert, men ikke med 
hvordan adkomsten er opparbeidet. Situasjonsplan Layout viser hvordan adkomst til 
byggene er tenkt. Dagens adkomst er i dag smal og lite framkommelig på grunn av biler som 
står parkert langs adkomsten. Det er også der veien går bratt ned mot parkeringsplassene 
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som tilhører blokken vi bor i. Det vil dermed være en stor fordel om veien utvides og legges 
noe inn på eiendommen til 61/25 slik at man får en bredere adkomst og sikrer inn og utkjørsel.  

 
 
Vårt tilsvar: 
Vi er enig i at adkomstveien ikke fungerer tilfredsstillende og bør utbedres. Adkomstveien vil 
bli planlagt og prosjektert med en bredde og svingradius som muliggjør innkjøring av sykebiler 
og brannbiler o.l. inn til eiendommen. Det vil også tas hensyn til at dette er en felles 
adkomstvei for dere og Gnr/Bnr 66/27. Som du foreslår, vil det nok bli nødvendig å ta litt av  
Gnr/Bnr 66/25 for å få til dette. Tiltakshaver er også eier av 61/25, og er ikke motvillige til å 
avstå grunn for å få til en bedre løsning. 
Veien vil bli nærmere utformet og nabovarslet sammen med boligen. Tiltakshaver vil gjerne 
ha en dialog med dere om utformingen av adkomstveien når den tid kommer, slik at veien 
kan bli så bra som mulig for begge parter. For å få til dette er dagens områderegulering 
tilstrekkelig, og vi kan ikke se at det er behov for en detaljregulering for å få til en god løsning 
her. 
Tiltakshaver ønsker også å gå inn i en dialog om å få til en felles renovasjonsløsning. 
 
 
Både brev fra deg og dette brev vil bli vedlagt dispensasjonssøknaden. 
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