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""  "asIllustrasjon av mulige nye boliger på felt BB2

Forslagstillers kommentar
til nye klager på endret reguleringsvedtak av 23.01.2013.

Detaljregulering R-273
Hogstvetveien 29 til 51, As kommune.

Gnr/bnr: 54/63, 54/340, 54/342, 54/343, 54/349.

Forslagstiller: Bolig & Eiendomsutvikling as

Klage 1: Fra naboer på eiendommen 54/343, Hogstvetveien 47a
Klage datert 04.04.2014

Klagens 1. Klager opprettholder tidligere innsendt klage. Ellers diskuteres boligenes
innhold: hø debeliggenhet o inns nsproblematikk.
Forslagsstillers 1. Vi viser til tidligere kommentar med hensyn til punkter i tidligere klage. Når
kommentar: det gjelder vurderinger av kotehøyder, byggenes totale høyder og

innsynsproblematikk, refererer klager til gammel/utgått byggesak fra
november 2013. AIie naboer fikk nytt nabovarsel datert 12.02.14, der
bygget ble senket 1,1 meter i tråd med Hovedutvalget for teknikk og miljø
sitt vedtak av 23.01 .14. Høyde vurderinger og innsynsproblematikk tilhører
byggesaken og kommenteres derfor ikke ytterligere. Vi vil orientere om at
nabo har også har påklaget byggesaken, slik at klagers synspunkter blir
vurdert i denne.

Klage 2: Fra nabo Reidun og Dag-Ragnar Blystad, Hogstvetveien27, 54/86,
Klage datert 01.04.14



Klagens
innhold:
Forslagsstillers
kommentar:
Klage 3.

Klagens
innhold:

Forslagstillers
kommentar:

1. Klagen har ingen nye momenter.

1. Ingen nye kommentarer, vår kommentar er gitt tidligere.

Fra naboer på eiendommen 54/340, Hogstvetveien 37-41.
Klage mottatt 07.04.2014

1. Klager ber om at høydebestemmelsen for 881 og 882 endres og at
hovedutvalgets presisering av høydebeliggenhet på underetasjegulv både
skal 'elde BB1 0g BB2.

1. Vår kommentar til ordlyd i høydebestemmelsen er kommentert tidligere, og
vil ikke kommenteres igjen. Når det gjelder Hovedutvalget for teknikk og
miljø sitt vedtak av 23.01 .14 ang høydebeliggenhet på underetasjegulv,
fremkommer det helt klart at dette kun gjelder 54/342 som er 881/
Hogstvetveien 45. Klagen for 54/63 (882) ble ikke tatt til følge.

På vegne av forslagstiller,
Med vennlig hilsen
Shark as

Kolbotn 25.04.14

Kari Sivertsen
Siv.ark MNAL


