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SVAR P4 NABOKLAGE.

Nabovarse ble utsendt til alle naboer 23.01.2014. Ved fristens utlop 10.02.2013 var det innkommet
1 innsigelse/ klage fra Signe Skare og Kåre Årsvoll, brev datert 04.02.2013. (Bilag C-03)

Etter vår oppfatning er klagen svært lik klagen som Skare/Årsvoll sendte inn i forbindelse med
rammesøknad, og vi kan ikke se at den tilføyer noen nye argumenter.

I hovedsak går klagene ut på følgende punkter , oppsummert i klagebrevet:

Pkt 1: "Boli beb else"

Klager påstår at det ikke er hjemmel til 3 gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser.
Dette er ikke riktig. Hovedutvalg for plansaker har myndighet og kan gi dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene når det foreligger særlige grunner.

Pkt 2: "Bomil'et vi forrin es ved a innvil e dis ensas'on"

Påstand : Ved å innvilge dispensasjon, åpnes det for en utvikling som vil forringe småhus miljøet i
hele området.
Svar: Denne påstanden mangler proporsjoner. Det dreier seg her om en mindre, innredet leilighet
i sokkeletasjen i et eksisterende bygg ,som har vært godkjent i atskillige år.
Tilbygget er innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser. Dispensasjonsvedtaket vil ikke påvirke
bebyggelsens høyde og volum.

Planområdet er regulert til boligbebyggelse "frittliggende småhusbebyggelse".
Reguleringsbestemmelsenes 54 b + c tillater tomannsboliger når tomtestørrelsen er større enn
1000 m2 og krav til uteoppholdsareal tilfredstilles.
Lyngveien 25 har en netto tomt på 1048 m2 og krav til uteoppholdsareal er mer enn oppfylt.

Påstanden er feil. Området er ikke et rent enebolig-miljø.

Ad. kt 3: Arkitektur o fortettin .

Påstand : Påbygget er stort og skiller seg svært fra naboeiendommene.( Atriumshusene)

Svar: Dette er ikke riktig. Nabobebyggelsen langs Lyngveien (felt B1-B7), er preget av uensartet
småhusbebyggelse. Ett fellestrekk er plassering på tomta - alle husene ligger opp mot Lyngveien og
har hagene sine mot atriumsbebyggelsen.
Påbygget/ tilbygget i Lyngveien 25 følger dette fellestrekket. Avstanden til Starrveien 2 (klagerens
bolig)er da 20 meter. Vi kan ikke se at påbygget/ tilbygget vil forstyrre helheten i atriumsbebyggelsen
som etter vår oppfatning er en lukket, innadvendt bebyggelsesom vender ryggen mot omgivelsene.



2

Ad. pkt 4: "Trafikk"

I følge Skare/ Årsvoll til tiltaket føre til økt trafikk og gi en farligere skolevei.
Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten og mangler proporsjoner.
1) Eksisterende bolig har 2 bilplasser i dag med adkomstvei fra Starrveien. Disse plassene
opprettholdes. Det blir derfor ikke økt trafikk i Starrveien.
2) Det opprettes 1 garasje og 1 oppstillingsplass med innkjøring fra Lyngveien. Dette gjøres for å
redusere trafikken i Starrveien.
Lyngveien er en stille villavei med lav årsdøgntrafikk. En økning i trafikkmengde på 2 biler vil knapt
kunne registreres i DT-mlingene.


