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Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

John
Etternavn

Vinneng
Adresse

Kjærneslia 4
Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO
Telefon

99232003
E-post

vinneng@mac.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
T Sak 14/00713 Varsel om oppstart kommuneplan og forslag til planprogram til offentlig ettersyn
£ Sak 13/00091 Offentlig ettersyn R-274 Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset
[dd.mm.åååå]
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Uttalelse til saken

I følge den eksisternde kommuneplanens arealdel nr. 2, andre kulepunkt fremgår det at ark/takoppløft ikke tillates
på garasjer.

Punktet er antageligvis ment for uregulerte områder, men blir også desverre også benyttet i regulerte områder hvor
det IKKE fremgår at Ark takoppløft tillates.

I dag er over halvparten av de ferdigproduserte garasjetypene i katalogene med ark/takoppløft og utviklingen går i
retning av mange kreative og ikke minst estetiske valg for utbyggere og tiltakshavere.

Punktet bør vurderes fjernet i sin helhet da det er gitt dispensasjon i en rekke områder og kravet til likebehandling
blir vanskelig å opprettholde.

Dersom planen skal være tilpasset fremtiden har dette punktet ingenting i en kommuneplan å gjøre. Ark/takoppløft
er et fordyrende element på en garasje og om man ønsker å benytte egne midler på dette burde være opp til hver
enkelt utbygger.

Slik det fungerer nå så kan saksbehandlere benytte punktet etter eget forgodtfinnende eller egen smak og avslå en
byggesøknad som normalt ville vært behandlet innenfor noen få uker. Uforutsigbarhet med bakgrunn i smak og
behag gavner ingen. I vedlegg vil jeg legge ved et eksempel, personlig synes jeg ark/takoppløft  på garasje i
samme farge som hovedhus osv passer best inn - men eksemplet er marginalt - det finnes helt sikkert de som
mener det motsatte. Poenget med å påpeke punktet er å påvise at de som ønsker å gjøre det pent og ordentlig kan
oppleve kommunens regler som det største hinder og slik skal det vel egentlig ikke være.

Vedlegg til forslag følger foto og illustrasjon:

1. Eksisterende situasjon

2. Garasjeforslag uten Ark/takoppløft

3. Garasjeforslag med Ark/takoppløft

Hensikt med forslag:
 - med eksisterende kommuneplan velger kommunen i praksis å beholde den eksisterende garasjen som ikke
akkurat er en pryd for øyet. Hvis dette er og blir praksis blir hensikten med å fjerne punktet åpenbar.


