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Svar på mottatt klage - Søndre Moer felt BS, gnr. 54, bnr. 429.
Saks nr. 14/00780 m. fl.

Viser til mottatt klage fra styret i sameiet Søndre Moer felt B-4 på rammetillatelser i forbindelse med
utbygging av Søndre Moer felt B-5.

Pian bestemmelser.
Området Søndre Moer er underlagt reguleringsplan med bestemmelser R-199, bebyggelsesplan med
bestemmelser datert 22.2.06.
Søndre Moer felt B-5 er regulert til byggeområde for boliger - boligblokker. Med gjeldende
bestemmelser vil dette kunne gi blokker i 3 etasjer med ca. 52-54 boligenheter. Planlagt bebyggelse
er kun i 2 etasjer med 42 boligenheter, som gir 10-12 færre boliger enn planbestemmelsene gir rom
for.

Heggveien
I følge planbestemmelsene skal Heggveien betjene både felt B-4 og B-5. Planene angir bredde på
veien. Planene angir ikke fortau eller gang og sykkelvei langs Heggveien.

Sameiet skriver i sin klage at Heggveien blir benyttet til lek for barn. Trafikksikkerhet må tas alvorlig
og vi mener Heggveien som bilvei ikke er egnet som lekeområde for barn. Små barn som ferdes langs
bilvei bør ha tilsyn av voksne til de er modne nok til å ferdes alene. Statens vegvesen og Trygg-
Trafikk anbefaler at barn venter til 10-12 års alderen med å ferdes på sykkel langs bilvei. Fartsgrense i
området er «sone» 30 km/t. Det er bilførers ansvar å overholde dette. For å tvinge bilførere til å
holde lav fart har vi tilbudt å etablere fartsdumper i den private delen av Heggveien.

Boligfeltet B-4 har tre adkomstmuligheter opp til Dr. Sødringsvei. Gangsti langs friområde F5 vil bli
opparbeidet.

Adkomst til Bjorkeveien.
Sameiet mener det vil være fordelaktig om adkomstveier til felt B-5 blir lagt ut til Bjorkeveien. Dette
vil medføre bilveier over friområde, samt over gang og sykkelvei, i tillegg til at det vil stride imot
gjeldende planbestemmelser. Forslaget er tidligere forelagt kommunen. Kommunen ønsket ikke ?
dispensere for dette, og mente at gjeldende planbestemmelser skulle følges.

Stoy.
Planlagte garasjer på felt B-5 er lagt som 3 rekker med 12 stk. garasjer i hver rekke langs Heggveien.
Parkering og Innkjøring i garasjer ligger lavere enn Heggveien. Garasjerekkene vil danne skjerming

mot Heggveien og felt B-4, og dempe for evt. støy fra biler.
De fleste av boligbyggene på felt B-5 er trukket godt vekk fra felt B-4 og vi kan vanskelig se at dette

kan være et støyproblem.



Lekeplasser.
Sameiet mener reguleringsplanen viser 3 lekeplasser på felt B-5, Hverken reguleringsplanen eller

bebyggelsesplanen viser dette. Bestemmelser  i  tilknytning til bebyggelsesplanen sier cit det på
friområdene kan opparbeides lekeplass med lekeutstyr. Det vil bli etablert lekeplass pa friområdet

F-2 på nedsiden av felt B-5, Det er tidligere etablert lekeplass på friområdet F-3.

Trær langs Heggveien.
Sameiet mener at det skal plantes trer langs Heggveien i tråd med «den opprinnelige planern>.

Hverken reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen viser beplantning. Bestemmelser i tilknytning til

bebyggelsesplanen sier at det på friområdene skal beplantes med trær slik at de fremstår som et

sammenhengende grøntdrag.

I bestemmelser i tilknytning til bebyggelsesplanen benyttes betegnelsen offentlige friområder. Disse

områdene blir ikke overtatt av kommunen for videre drift og vedlikehold. Dette påhviler

medlemmene  i  grendelaget for Søndre Moer. AIie boligeiere på S. Moer plikter å være medlem av

grendelaget.

Det vil bli plantet trær i tråd med oversiktsplanen for friomradene F-2, F-3. Traer vil bli plantet i år på

områder som ikke blir berørt av utbyggingen på felt  BS.

Vi ber om at klagen ikke blir tatt til følge.

Med vennlig hilse
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