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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 06.01.2021 etter utsendt nabovarsel vedrørende søknad om 
dispensasjon.  
 
Deres merknader: 
1 Dere mener at det ville være naturlig å regulere hele B7 under ett dersom det skal 
reguleres, og at dispensasjonssøknaden fra reguleringskravet må ivareta de samme 
hensynene som en regulering for B7 ville ha gjort 
 
Vårt tilsvar: 
Nå  ønsker eier av Gnr/Bnr 61/27 å bygge en bolig til seg selv, og ikke utvikle eiendommen for 
salg. Dette er bakgrunnen for at de ikke ønsker å være med på en detaljregulering av hele 
felt B7. Når feltet er så lite som det er, ser vi at en detaljregulering ikke vil gi noen bedre 
løsning for området i Langbakken sett som en helhet. Dere kan være med på en 
detaljregulering sammen med felt B5, eller det kan bygges en enebolig eller tomannsbolig på 
deres eiendom som vil gi en like god løsning som å regulere hele felt B7 under ett.  
 
 
2  Dere tolker områdeplanen slik at B7 skulle vært regulert som en helhet med felles 
adkomst til regulert veg i sør. Dette innebærer i så fall at det er forutsatt at deres eiendom skal 
ha adkomst over Gnr/Bnr 61/27. 
 
Vårt tilsvar: 
Adkomstveien til eiendommen 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. 
Felt B7 består av to eiendommer: Gnr/Bnr 66/27 og Gnr/Bnr 66/231. Gnr/Bnr 66/231 på felt B7 
som er på 631 m2 ligger nord for Gnr/Bnr 66/27, og ble skilt ut fra Gnr/Bnr 66/33 for 3 år siden. 
Da 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 og trafikk forbi deres hus. 
 

3  Type boligbebyggelse er ikke spesifisert i bestemmelsene, og dere antar at type 
bebyggelse skal defineres ved detaljregulering. Det fremgår av planbeskrivelsen at B7 er 
tiltenkt konsentrert småhusbebyggelse. 
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Vårt tilsvar: 
I planbeskrivelsen står det at bebyggelsen i B7 kan være konsentrert bebyggelse. Det er 
derved ikke sagt at den skal være det. Vi kan ikke se at en konsentrert bebyggelse her vil 
tilfredsstille områdeplanens intensjoner på en bedre måte enn med åpen bebyggelse.  
Når det gjelder krav til utforming fremgår det i planbeskrivelsen at estetikk og tilpasning til 
nabobebyggelse skal tillegges stor vekt. 
Med den planlagte bebyggelsens utforming og utnyttelse kan vi ikke se at 
områdereguleringsplanens intensjoner tilsidesettes, og at en detaljregulering ikke ville gitt 
noen bedre løsning for området. 
 
 
Som dere etterspør vil dere få kopi av videre korrespondanse i saken som angår deres 
uttalelse og momentene dere tar opp. 
Både merknad med vedlegg fra dere og dette brev, samt evt videre korrespondanse vil bli 
vedlagt dispensasjonssøknaden. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Stagrum Arkitektur AS  
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v/Grete Stagrum 
siv.ark. MNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Revidert dispensasjonssøknad 
 
 
 
 
Kopi er sendt: 

- Marit Låg og Paul Runnestø 


