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Illustrasjon av mulige nye boliger på felt BB2

Forslagstillers kommentar
til klager på reguleringsplan vedtak av 09.10.2013.
Detaljregulering R-273
Hogstvetveien 29 til 51, As kommune.
Gnr/bnr: 54/63, 54/340, 54/342, 54/343, 54/349.
Forslagstiller: Bolig & Eiendomsutvikling

Klage 1:
Klagens
innhold:

Forslagsstillers
kommentar:

as

Fra naboer på eiendommen 54/343, Hogstvetveien 47-51.
Klage datert 24.11.2013
1. Klagerne ber om at bestemmelsen « maksimal mønehøyde er 9 meter
regnet fra planert terrengs gjennomsnittsnivå» endres til «maksimal
mønehøyde er 9 meter.»
2. Klager ber om at reguleringsbestemmelsene får en egen bestemmelse om
krav til utbygger for å sikre eksisterende bebyggelse ved evt.
setningsskader etc.
3. Klager ber om bestemmelse om støy fra byggeplass i byggeperioden.
4. Klager er redd for innsynsproblematikk fra ny bebyggelse til nordfasader
med soveromsvindu i egen bebyggelse.
5. Klager refererer byggesaken der 1. etg. ligger på kote 87 og at bygget skal
ha g·ennomsnittshø de på 9 meter.
1. For feltene BF1 og BF2 (Frittliggende småhus), har vi lagt inn
bestemmelsen: «Gesimsho den målt fra ferdig planert terren , skal ikke på

Klage 2:
Klagens
innhold:

Forslagsstillers
kommentar:

noe punkt overstige 6,5 meter. Høydeforskjell mellom mønet og laveste
ferdig planert terreng skal ikke overstige 9,5 meter.» Forslagstiller ble bedt
om å benytte denne ordlyden i småhus område, da dette er As kommunes
generelle formulering for småhusområder. For feltene B81 og B82
(blokkbebyggelse) fikk vi ingen føringer fra kommunens side, da
reguleringen av disse felter var bakgrunnen for utarbeidelse av ny
reguleringsplan. Som planlegger av ny boligbebyggelse synes vi derfor det
var naturlig å benytte den vanligste formuleringen som også er anbefalt av
Miljøverndepartementet, i veileder «Reguleringsplan».
Høydebestemmelsen lyder derfor «maksimal gesimshøyde er 8 meter og
maksimal mønehøyde er 9 meter regnet i fra planert terreng
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.» Denne høydebestemmelsen åpner for
maksimalt 2 etasjers bebyggelse i flatt terreng (etasjehøyde 3 meter), og
med mulighet for underetasje under del av bygning ved skrått terreng. Vi
anser høydebestemmelsen som rimelig, og vil presisere at formuleringen er
et teknisk verktøy for prosjekterende ved utforming av nye bygg og for
kommunen som saksbehandler ved fremtidig byggesaksbehandling. Se
også under klage 3, pkt.1- som omhandler det samme.
2. I forkant av reguleringen ble det utarbeidet en Risiko og Sårbarhetsanalyse
(ROS analyse), og det er foretatt geologiske undersøkelser. Nye tiltak på
eiendom 54/63 og 54/342 skal ikke medføre skader på omkringliggende
eiendommer. Prosjekterende foretak og Utførende foretak står ansvarlige
og er forsikrede. Det finnes lovverk som ivaretar sikkerheten, slik at behov
ytterligere bestemmelse om dette i reguleringsbestemmelsene er derfor
ikke til stede.
3. Det er ikke behov for egne bestemmelser for støy i byggeperioden i
reguleringsbestemmelsene da dette automatisk er regulert av annet
lovverk.
4. Et hvert nytt tiltak på eiendommen 54/342 vil kunne medføre
innsynsproblematikk i forhold til eksisterende bebyggelse, da eksisterende
bebyggelse ligger lavere i terrenget enn naturlig terreng på 54/342.
5. Klager refererer her delvis til nabovarsel i byggesaken ang. kotehøyder og
delvis til egne tolkninger av høydebestemmelser. Dette kan ikke diskuteres i
detalj i reguleringssaken, men er en naturlig del av byggesaken.
Vi har forståelse for at naboer er usikre på hva reguleringen kan medføre, men
vi kan ikke se at det fremkommer punkter i klagen som medfører at
bestemmelser eller vedtak bør endres.
Fra nabo Reidun og Dag-Ragnar Blystad, Hogstvetveien27, 54/86,
Klage datert 25.11.2013
1. Klager mener at lavblokkene som reguleringen åpner for, er svært ugunstig
fra deres ståsted.
2. Klager mener planlagte lavblokker nærmest deres eiendom fremstår som
alt annet enn lav og vil bli liggende høyere i terrenget og dermed er til
sjenanse for de.
3. Den planlagte utbyggingen vil dramatisk endre mengde sollys som når frem
til vårt hus og vil forringe verdien på vår eiendom.
4. Klager mener lavblokkene klemmes inn i et etablert boligområde, uten at de
senkes i terrenget slik som eksisterende bebyggelse.
5. Klager konkluderer med at de vil at område reguleres til småhusbebyggelse
med esimshø de 6 meter
1. Reguleringsforslaget ble nettopp innsendt for å tilrettelegge for høyere
utnyttelse, enn eldre småhusregulering åpnet for. Bakgrunnen for ønske om
omregulering er på tilrettelegge for flere og mindre boliger, da As kommune
har et stor boligbehov. ( Ønske om mer variert botilbudet.). Vi har forståelse
for at klager er skeptisk til disse planene, men i den store sammenheng er
det viktig å prøve å imøtekomme et reelt boligbehov.
2. Detaljert beliggenhet og høyder på lavblokk i nord, er en del av
byggesaken. Klager har til orientering allerede sendt merknad til
byggesakens nabovarsel.
3. Re ulerin splanen ? ner for b
in av inntil 2 etas'es boli b g. + evt.

Klage 3.
Klagens
innhold:

Forslagstillers
kommentar:

underetasje. Dette er tilsvarende høyder som småhus i nærområde.
Sollyset hindres derfor ikke mer enn hva ny småhusbebyggelse kunne
medføre. Dessuten har eiendommen 54/63 i dag mange høye trær (ca 1015 meter høye) nær eiendomsgrensen mot nord/klager som vil fjernes, slik
at eiendommen til klager vil få mer sollys etter en utbygging enn mengde
sollys i dag.
4. Vi vil presisere at klagers kommentar viser til byggesaken på eiendommen
og ikke til reguleringssaken/vedtaket. Eksisterende bebyggelse både i
Hogstvetveien 27, 37-41 og 47-51, ligger svært lavt i terrenget. Ved
etablering av denne lette bebyggelsen fjerner en masser, for så å erstatte
den samme vekten med nye bygg. Dette er en kjent fundamenteringsmåte
for små bygg. Ved utbygging i Hogstvetveien 29-35 og 45 er tiltakenes
flater større og volumene ligger på tvers av skrånende terreng
(skjevfordeling), slik at en ønsker å benytte pel ing som fundamentering i
stede. Vi skal derfor ha minst mulig inngrep i eksisterende terrengnivå, og
byggene legges på naturlig terreng. For klager kan dette oppfattes som
dårlig tilpasning, men realiteten er at det er foreligger en helhetsvurdering i
mellom tomtens topografi, tomtens form, grunnforhold, byggegrenser,
byggeprogram etc. som ligger til grunn for valgt løsning.
5. Kommunen er pålagt å tilrettelegge for nye boligprosjekter/ fortetting, og
derfor er det helt naturlig at ubebygde/lite bebygde eiendommer i
eksisterende byggeområder blir bedre utnyttet. Klagers ønske om
småhusbebyggelse imøtekommer hverken sentrale eller lokale
myndigheters ønsker om fortetting i eksisterende byggeområder. Klage bør
derfor ikke påvirke vedtatt regulerin splan.
Fra naboer på eiendommen 54/340, Hogstvetveien 37-41.
Klage mottatt 28.11.13
1. Klager ber om at pkt. 2.1 b enders fra «Maksimal gesimshøyde er 8 m og
maksimal mønehøyde er 9 m regnet fra lanert terren s 'ennomsnittsniv?
rundt bygningen.» til «Maksimal gesimshøyde er 8 m og maksimal
mønehøyde er 9 m re net fra laveste ferdi
lanert terren .» Bakgrunnen
for dette onske er at klager opplever nabovarslet pros'ekt som ho t.
1. Vi vil orientere om at klager også har sendt inn merknad til nabovarslet
byggeprosjekt der de mener tiltakene er for høye. Som vi skrev i kommentar
til klage 1, pkt. 1 over, er bestemmelsenes ordlyd ment for teknisk utregning
av høyder som åpner for maks etasjetall på 2 + evt. underetasje der
terrenget ligger til rette for det. Vi viser igjen til Miljøverndepartementet
veileder Reguleringsplan, Utarbeide/se av reguleringsplaner etter Plan- og
Bygnings/oven og til veileder Grad av utnytting. Gesims o Mønehø der
måles vanli vis i forhold til lanert terren s ·ennomsnittsnivå rundt
bygningen. Vi valgte derfor å benytte denne ordlyden. Det viktigste er at
både prosjekterende, kommunen, politikerne og naboer er inneforstått med
hva ordlyden gir rom for. Skulle vi endret til maksimal høyder over laveste
planert terreng samtidig som vi tilpasser oss en skrånende tomt, måtte
maksimal gesims økes til 10 m og mone 11 m, men dette ville være svært
uheldig for dette ville åpne for 3 etasjes bygninger på tomtens flatere
partier. Vi mener derfor at forutsigbarheten for alle parter er best slik
bestemmelsen er formulert.

På vegne av forslagstiller,
Med vennlig hilsen
Shark as

Kari Sivertsen
Siv.ark MNAL

Kolbotn 20.12.13

