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Vedrørende legepraksis og parkering i Lyngveien 

 

Over flere år har det vært drevet legepraksis i Lyngveien 3.  

 

Etter det vi kan se av reguleringsplanen for Østre del av Kajaområdet er denne delen av 

Lyngveien (merket B3 på plankartet) regulert til Boligbebyggelse - konsentrert 

småhusbebyggelse. Vi kan ikke finne at det er åpnet opp for næringsvirksomhet eller offentlig 

virksomhet i boligbebyggelsen.  

 

Legepraksisen har medført økt trafikk og parkering i gata, tildels på naboeiendommene. Til 

tider har det stått parkert biler på begge sider av veien, slik at større biler ikke har kommet 

forbi og har måttet rygge tilbake.  

 

I henhold til reguleringsbestemmelsene skal det (for B1 - B7) anordnes: 

- minst 2 bilplasser for hver familieleilighet   

- minst en bilplass for hver hybelleilighet   

enten som åpne plasser, eller i carport/garasje.  

 

Lyngveien 3: 

 Garasjen nyttes til andre formål enn parkering 

 Det er bygd en plantekasse/mur i veikanten utenfor eiendomsgrensen 

 I forlengelsen av plantekassen/muren  mot Lyngveien 5 er det bygd et stengsel/gjerde. 

Dette medfører at Lyngveien 3 (som har to familieleiligheter) ikke har bilplass på egen tomt. 

Slik at både beboere og kunder/pasienter parkerer i og langs veien. 

 

Lyngveien 5: 

Vi er gjort kjent med: 

 at Åkeberg (Richelle Azur as) har kjøpt naboeiendommen, Lyngveien 5 

 at boligen nyttes til utleiebolig med 5 hybler! 

 at det er søkt om å anlegge 6 parkeringsplasser for kunder til legekontoret på denne 

eiendommen.  



 

Lyngveien 5 har en garasje og en biloppstillingsplass foran garasjeporten. Slik vi tolker 

reguleringsbestemmelsene er dette en underdekning på 3 plasser da huset har 5 hybler.  

 

Vi vil med dette klage på at det foregår næringsvirksomhet i Lyngveien 3 strid med 

reguleringsplanen.  

 

Vi vil også signalisere at vi vil gå i mot de planlagte parkeringsplassene i Lyngveien 5, som 

skal etableres for en virksomhet, som vi oppfatter, ikke er godkjent i Lyngveien 3.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Einar Berg 


