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Byggeprosjekt Søndre Moer- søknad om rammetillatelse, Felt BS,
Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan mm.
Eiendom. Søndre Moer felt BS, gnr. 54, bnr.429
Tiltakshaver: Myrvoll Bolig A/S, pb. 178, 1416 Oppegård.

Vedlagt følger søknad om rammetillatelse for 42 leiligheter med tilhørende boder, garasjer/

carporter på byggefeltet BS på Søndre Moer. Det søkes etter TEK 10.

Det vises til tidligere innsendt søknad om rammetillatelse, datert 20.11.2013. På bakgrunn av

naboprotest, samt at kommunen er skeptisk til utkjøring over friområdet ut på Bjørkeveien ble

prosjektet trukket tilbake, og er nå omarbeidet. Friområdet er ment som et sammenhengende

område. I følge kommunen var også nedre del av friområdet tenkt å fungere som akebakke på

vinterstid. Adkomst er nå lagt fra Heggveien, i tråd med bebyggelsesplan.

Leilighetene er fordelt på 6 boligbygninger bestående av 3-roms og 2- roms leiligheter. Det benyttes

boligbygg tilsvarende det som er benyttet på felt B6 som nettopp er ferdig bygget. Plasseringene er

tett opp til det som godkjent bebyggelsesplan viser.

For åta opp det skrånende terrenget mot sydøst deler vi feltet i tre deler som avtrappes med 14

boliger på hvert delfelt. Hvert delfelt planlegges med egen adkomst fra Heggveien. I tillegg til dette er

det planlagt gangadkomst til gang og sykkelvei langs Bjørkeveien.

Garasjer/ parkering planlegges på nordvestre del på hvert delfelt, opp mot Heggveien. Det

planlegges å bygge garasjetyper tilsvarende det som er benyttet på feltene B7, B4 og B6. Garasjer

med mur i bakkant vil ta opp skrånende terreng opp mot Heggveien.

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan/ reguleringsplan i forhold til plassering og høyder,
Vedlegg B-1.

1. Det søkes om dispensasjon fra bebyggelsesplan i forhold til plassering av bygninger.
Det foreligger reguleringsplan sist revidert 12.6.2003, med bestemmelser sist revidert 21.4.2004.

Bebyggelsesplan med bestemmelser sist revidert 22.2.2006.

Bebyggelsesplanen er en enkel flateplan som angir husplassering, adkomst og parkerings /

garasjearealer. Planen ble utarbeidet i forbindelse med forrige eiers (Skanska) ønske om å bygge

blokker i tre etasjer med tilsammen 54 boliger fordelt på 6 boligbygninger. Planen la ikke opp til

livsløpstandard eller universell utforming. Fordelen med planlagt bebyggelse med tre avtrappede

delfelt gir mulighet for flate partier på hvert delfelt, og planlagt plassering av boliger gir trinnfri

adkomst til sportsboder, parkering og avfallsbeholdere. Boligene er i 2 etasjer og ligger plassert slik at

de ikke er til sjenanse for naboer. Plassering av planlagt bebyggelse vil ligge innenfor avstander gitt i

reguleringsplanen, men vil fortsatt avvike noe i forhold til bebyggelsesplanen. Det søkes om

dispensasjon fra bebyggelsesplanen med bestemmelser.



2. Det søkes om dispensasjon fra bebyggelsesplan / reguleringsbestemmelser i forhold til antall
etasjer.Bebyggelsesplan og reguleringsbestemmelser tillater boligblokker i 3 etasjer med tillatt

gesimshøyde på inntil 10,1 meter (bebyggelsesplanen). På bakgrunn av foretatte grunnundersøkelser

anbefales det å bygge "lette" konstruksjoner. Feltet er nå planlagt med trebygninger i to etasjer.

3. Det søkes om dispensasjon fra bebyggelsesplan / reguleringsbestemmelser i forhold til tillatt
utnyttelse.For felt BS gjelder byggeområde for boligblokker med maks tillatt BYA 30 %, gesimshoyde

fra ferdig terreng maks 10,1 meter, maks 7 graders takfall. Tomta er nå fradelt og oppmålt til 8243

m2. Sum BYA for boligbygg, boder og garasjer er 2764,5 m2.

Dette gir en BYA på 2764,5 / 8243 m2 = 33,5%. Ved å bygge i kun to etasjer vil det nødvendigvis bli

færre boliger enn bestemmelsene legger opp til. Planlagt bebyggelse med noe høyere utnyttelse

kompenserer noe for dette, samtidig som det på ingen måte er til ulempe for naboer eller

omgivelser. Naboer, både på felt B6 og B4 vil få bedre solforhold med kun to etasjer. Boligene på felt

BS vil selv med noe større utnyttelse allikevel få gode uteoppholdsarealer. Tomta har også direkte

tilknytning til friområde i nordøst og sydøst.

Vurdert i forholdtil bestemmelser til bebyggelsesplanen.
1.0 Planområdet er regulert til byggeområde for boliger.

3.0 Byggeområde for boliger - felt B5 - boligblokker.

Som det fremgår søkes det dispensasjon fra de byggegrenser som planen viser. Det søkes

videre om dispensasjon fra maks. tillatt BYA. Maks tillatt BYA er 30 %. Planlagt areal

fremkommer som følger:

Boligbygg A

Boligbygg B

Boligbygg C

Boligbygg D

Boligbygg E

BoligbVgg F

254,1 m2

329,0 m2

254,1 m2

329,0 m2

254,1 m2

329,0 m2

Garasje 1,2 36,0 m2

Garasje 3-14 218,4 m2

Garasje 15,16 36,0 m2

Garasje 17-28 218,4 m2

Garasje 29,30 36,0 m2

Garasje 31-42 218,4 m2

Bod 1-3 18,0 m2

Bod 4-6 18,0 m2

Bod 7,8,11,12 24,0 m2

Bod 9,10,13,14 24,0 m2

Bod 15-17 18,0 m2

Bod 18-20 18,0 m2

Bod 21,22,23,24 24,0 m2

Bod 25,26,27,28 24,0 m2

Bod 29-31 18,0 m2

Bod 32-34 18,0 m2

Bod 35,36,39,40 24,0 m2

Bod 37 38 4142 240m2

Sum 2764 5 m2

Tomteareal iht. målebrev: 8243 m2

Dette gir BYA: 2764,5 m2 / 8243= 33,5 %

Planlagt bebyggelse planlegges med ensidig takfall med 5 graders fall.



Utearealer:

Tomt oppmålt på digitalt kartverk 8243,0 m2.

BYA for bygninger 2764,5 m2
3 stk. parkeringsplasser og adkomstveier 1500,0 m2
Skrånin er målt å kart 1340 0 m2
Til fratrekk 5604,5 m2
Uteoppholdsarealer 8430 - 5604,5 = 2825,5 m2
Fordelt pr. leilighet 2825,5/ 42 leiligheter= 67 m2 pr. leilighet.
I tillegg disponerer felt BS sin andel av felles fri områdene F2 og F3. Arealene er på til
sammen ca. 13200 m2 (hentet fra kommunens kartportal). Arealet fordeles mellom
feltene B 4-B 8, til sammen 123 boliger. Dette gir i tillegg 13200 m2 / 123 boliger= 107 m2
pr bolig.

3.1 Uthus

Det planlegges frittliggende sportsboder på 5,3 m2 BRA pr. bolig med samme takvinkel som
boliger og garasjer (5 grader). Uthusene har en gesimshøyde som er lavere enn 3 meter. Det
leveres byggesøknad for hver bodbygning.

5.0 Kjoreveien Heggveien er privat og ferdig opparbeidet. Felt BS har tinglyst rettighet/ plikt til
bruk, drift og vedlikehold av veien.

6.0 Friomradene F2 og F3 er ferdig opparbeidet. Det gjenstår noe beplantning langs Askeveien og
Bjørkeveien. I tillegg gjenstår montering av lekestativ på F2. Dette gjøres ved sluttføring av
felt BS pga. adkomst til nedre del av felt BS. Under byggesøknad for boligbygg A vedlegges
kart som viser helheten for hele Søndre Moer inklusive friområdene F2, F3 og FS.

7.0 Frisiktsone ved vei. På veier som er bygget er dette ivaretatt. Frisikt vil bli ivaretatt på nye
adkomster til felt BS ved detaljprosjektering.

11.0 Garasjer og parkering. Det planlegges en garasjeplass til hver bolig som frittliggende
bygninger med samme takvinkel som boliger og boder (5 grader). Gjennomsnittlig
gesimshøyde er under 3 meter for alle garasjebygg. Avstand fra garasjer til nabogrense mot
Heggveien er 1 meter. Parkeringsdekningen er for både to roms og tre-roms leiligheter 1,5
plasser, hvorav en i garasje og 0,5 er på terreng.

15.0 Miljostasjon, sykkelparkering. Det er på 1:500 utomhusplan og 1:200 terrasseringsplan vist
avsatt plass for avfallsbeholdere. Det er planlagt lukkede avfallsbeholdere tilrettelagt for
rullestolbrukere (beholdere plassert delvis ned i terreng) med doble løftekroker for enkel
avfallshåndtering. Lukkede beholdere gir lite lukt. Sykkelparkering kan skje i garasjer /carport
eller i sportsboder.

16.0 Utom husplan/ situasjonsplan.
Området planlegges med universell utforming. Boligene har en moderne form lik det som er
bygget på de øvrige feltene på Søndre Moer. Det benyttes lyse hovedfarger på boligene med
kontrastfarger ved inngangspartier etc. Selve boligene har store glassflater som gir lyse rom.
Eksisterende område er dyrket mark. Utom husplanen redegjør for hvordan alle arealer blir
bearbeidet. AIie veier, plasser og gangveier blir asfaltert. AIie plener blir tilsådd med gress.
Skråninger brattere enn 1:3 blir pålagt duk og bark. AIie frittstående terrengmurer (tørr
murer) blir like. Det settes opp galvanisert flettverksgjerde som sikringsgjerde på alle
terrengmurer.

17.0 Stoy
Ettersom feltet ligger i nærheten av jernbanen er det foretatt støyberegninger. Det vil i

forbindelse med detaljprosjektering bli foretatt beregninger av evt. støytiltak.



Terrenglinjer på fasadetegninger.
Fasadetegninger viser kun fremtidige terrenglinjer og viser høyder i forhold til omkringliggende veier

/ gangvei. Eksisterende cotelinjer på kartverk er misvisende da Heggveien i nordvest og gangveien

langs Bjorkeveien i sydøst er fylt opp ut i felt BS. I tillegg ligger det lagret flere større hauger med

matjord som skal fjernes fra området. Eksisterende terrenglinjer i forhold til dette gir ingen mening.

Det er lagt med illustrerende terrengsnitt som viser bygningenes plassering i forhold til

omkringliggende veier, gangveier, eiendommer.

Lofteplattform:
Det planlegges løfteplattform (heis) av typen TKS Apollo i hver bygning slik at alle boligene får

trinnfrie adkomster.

Adkomst:
Eiendommen er nå planlagt med adkomst fra Heggveien. I tillegg er det planlagt gangadkomst til

gang og sykkelvei langs Bjgirkeveien.

Fradeling:
Tomten er fradelt som gnr. 54, bnr 429.

Nabovarsel.
Det vises til avklaring med kommunen datert 19.12.2013 om redusert antall naboer som varsles.

Det har kommet inn felles kommentartil revidert prosjekt fra felt B4 v/ sameiets styre (gnr. 54, bnr.

417) samt nabo i Heggveien 133 (gnr. 54, bnr 406). Kommentaren omhandler for det meste

trafikksikkerhet og tiltak i forhold til dette. Det foreslås et mindre fortau, fartsdempere, skilting, samt

planting av trær langs Heggveien.

Iht. reguleringsbestemmelser og bebyggelsesplan skal Heggveien betjene feltene B4 og BS.

Heggveien betjener i dag 37 boliger på felt B4. I tillegg til dette blir det 42 boliger på felt BS. Det vil

nødvendigvis bli mer bilkjøring i Heggveien ved utbygging av felt BS, men situasjonen er etter vårt

syn noe mer nyansert enn hva sameiet beskriver.

Av 37 boliger på felt B4 har 21 boliger biladkomst nederst i Heggveien og benytter ikke veien opp

forbi felt BS. Biladkomst til boligbygg A og B (14 boliger) på felt BS vil være langt nede i Heggveien og

vil i liten grad benytte veien videre oppover feltet.

Når det gjelder gangadkomst er det natu ri ig at felt BS benytter gangveiene ut på gang og sykkelvei

langs Bjirkeveien hvor de har tilgang opp mot Briskeveien og ned mot Askeveien. På øvre del av felt

B4 er det laget gangvei ut på Briskeveien.

Hele Søndre Moer ligger i sone med fartsgrense 30 km/ timen. Av tiltak ser vi det vanskelig å

etablere fortau langs Heggveien, men ser fordelen av at det etableres fartsdumper og skilting (barn

leker) ved innkjøring til Heggveien (felt B4 og B5).

Boligene på Felt BS vil ligge endel lavere enn boligene på felt B4, samt at de er trukket et godt stykke

unna felt B4. Dette vil gi et åpent utsyn mot sydøst for boligene på felt B4. Garasjebyggene for felt

BS, langs Heggveien vil skjerme gårdsrommene på felt BS.

Pga. frisikt mot Heggveien vil det ikke bli plantet trær her, men det vil bli plantet trær på friområdet

F2 langs Bjørkeveien ned til der akebakken begynner. I tillegg til dette vil det bli plantet trær på

feltene F2 og F3 som vist på oversiktsplanen ned mot Askeveien.

Byggesoknader for felt B5:
Det sendes inn 24 separate byggesøknader som inneholder:

Søknad om tillatelse til tiltak.

Gruppe A, Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon.

Gruppe B, Dispensasjonssoknad. Følgebrev.

Gruppe C, Kvittering for nabovarsel, opplysninger gitt i nabovarsel, merknader.

Merknader ligger under søknad for boligbygg A.



Gruppe D, Kartverk.

1:200 Terrasseringsplan ligger under søknad for boligbygg A.

Oversiktskartfor hele S. Moer ligger under søknad for boligbygg A.
Gruppe E, Tegninger.

Gruppe G, Soknader om ansvarsrett, gjennomføringsplan.
Gruppe Q, Følgebrev.

Boligbygg A, 6 leiligheter.
Boligbygg B, 8 leiligheter

Boligbygg C, 6 leiligheter.
Boligbygg D, 8 leiligheter.

BoligbVgg E, 6 leiligheter.
Boligbygg F, 8 leiligheter.
Garasje 1,2.
Garasje 3-14.

Garasje 15,16.
Garasje 17-28.
Garasje 29,30.
Garasje 31-42.
Bod 1-3.

Bod 4-6.

Bod 7,8,11,12.
Bod 9,10,13,14.
Bod 15-17.
Bod 18-20.

Bod 21,22,23,24.
Bod 25,26,27,28.
Bod 29-31.
Bod 32-34.

Bod 35,36,39,40.
Bod 37,38,41,42.

Vi håper dette er tilfredsstillende slik at byggesøknadene kan behandles.

Med vennlig  hils
Follo Entrepre
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Rolf Johapq5Bos 38, 1416 Oppegard

Skiveien 42, 1410 Kolbotn
Tlf. 66 80 86 97- Fax 66 99 39 77
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