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Klage på endret reguleringsplan R-273, vedtatt av Hovedutvalg for teknikk og miljø

23.01.2014

Reguleringsplan R-273 inneholder 2 forskjellige bestemmelser for høyde på bebyggelse.

For felt 881 og BB2 (planlagt bebyggelse) gjelder: "Maksimal gesimshøyde er 8 m og maksimal

mønehøyde er 9 m regnet fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen."

For felt 8F1 og 8F2 (eksisterende bebyggelse) gjelder:  "Gesimshøyden, målt fra ferdig planert

terreng, skol ikke på noe punkt overstige 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig

planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter."

Felt B81 og B82 ligger i skrånende terreng. Tomtene er høyest i vest (mot jernbanelinjen) og lavest i

øst (mot Hogstvetveien). De nye blokkene planlegges å ligge i retning øst-vest. Ettersom kravet til

maksimalhøyde relateres til "planert terrengs gjennomsnittsnivå" innebærer dette at byggene vil bli

betydelig høyere enn maksimalhøyden i øst. Fra plantegningene vi har fått tilsendt, ser det ut som de

planlagte blokkene enkelte steder starter omtrent en etasje høyere enn den tilgrensende

(eksisterende) bebyggelsen. De nye blokkene vil dermed oppleves som 3-etasjes bygg i stedet for 2-

etasjes bygg. Dette er til betydelig sjenanse både med tanke på innsyn og solforhold, og oppleves

urimelig. Vi ber om at reguleringsplanen endres slik at det settes krav til maksimalhøyde beregnet fra

"laveste ferdig planert terreng" for felt B81 og BB2, slik det er for felt BFl og BF2 (eksisterende

bebyggelse).

Hovedutvalget for teknikk og milj vedtok foigende tillegg 23.01.2014: "Hyde pa sokkeletasje skal

bestemmes av kommunen. Hyden pd underetasjens gulv skal ikke vere hlyere enn hoyden pd

gangveien utenfor tomta."

Vi er takknemlig for denne endringen. Vi må imidlertid påpeke at vi synes teksten er litt uklar. Det er

ikke helt tydelig at denne endringen gjelder for både felt B81 og BB2. Vi ber om at det presiseres at

endringen gjelder både felt BB1 og B82. For felt BB2 varierer høyden på gangveien utenfor tomta.

Det er ikke klart om kravet til høyde skal beregnes fra gangveiens laveste punkt eller om kravet skal

beregnes fra en gjennomsnittlig høyde. På felt BB2 planlegges det 4 blokker. Det fremgår ikke om de

4 blokkene får forskjellig krav til høyde ettersom gangveiens høyde varierer, eller om det skal gjelde

et "felles høydekrav" for alle 4 blokkene. Vi ber om at reguleringsplanen endres slik at det blir klarhet

rundt disse punktene.
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