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ANGÅENDE NÆRINGSVIRKSOMHET I LYNGVEIEN 3 SAMT TRAFIKK OG PARKERING KNYTTET TIL 

LYNGVEIEN 3 OG 5. 

I forbindelse med næringsvirksomhet i Lyngveien 3 og prosessen rundt parkering i Lyngveien 3 og 

Lyngveien 5 henvender vi oss til kommunen med følgende: 

i) Klage på næringsvirksomhet i Lyngveien 3 

ii) Klage på fire planlagte parkeringsplasser tilknyttet Lyngveien 3 

iii) Klage på parkeringssituasjonen i Lyngveien 5 

iv) Forespørsel etter fartsdumper i Lyngveien mellom Utveien og Kaiaveien 

 

1. Klage på næringsvirksomhet i Lyngveien 3 og parkering i forbindelse med denne 

næringsvirksomheten 

Det drives i dag legevirksomhet i Lyngveien 3. Basert på biltrafikk og gateparkering i Lyngveien, 

mener vi at den legepraksisen som i dag drives i Lyngveien 3 er av et større omfang enn hva en kan 

akseptere i et boligområde regulert for boligformål. Vi har forstått at kommunen har gitt godkjenning 

til et hjemmekontor for en person, og ønsker en utdyping både for næringsdriver og naboer av hva 

hjemmel til å drive en legepraksis på hjemmekontor innebærer og hvilke restriksjoner det legger på 

næringsvirksomheten. En slik utdyping bør inneholde hvor mange pasienter en kan anta at en lege på 

hjemmekontor betjener i løpet av en dag, og når på døgnet hjemmekontoret/legekontoret kan holde 

åpent.  I dag holder legekontoret regelmessig åpent til langt etter vanlig leggetid. Samtidig står det 

regelmessig biler utenfor Lyngveien 3 med motoren i gang, noe som er en utfordring knyttet til støy 

og miljø.  

Den pågående prosessen om parkering tilknyttet legepraksisen vil ikke løse overnevnte problemer 

forårsaket av legevirksomhetens omfang. 

 

2. Klage på fire planlagte parkeringsplasser tilknyttet Lyngveien 3 

Vi forstår (av møtereferat fra 22.8.2014) at det vurderes fire parkeringsplasser i Lyngveien 3 med 

direkte utkjøring i til gata. Vi mener parkeringsplassene må trekkes lenger inn på tomta slik at det er 

snuplass for biler inne på tomta i Lyngveien 3. Vi mener dette er viktig fordi: 

a) Lyngveien 3 ligger i en sving. Dersom det parkeres helt ut til veien/tomtegrensa blir denne 

veien svært uoversiktlig.  



b) Ved å anlegge en parkeringsplass uten snuplass må en også anse gata utenfor Lyngveien 3 

som en parkeringsplass da biler regelmessig og mange ganger om dagen vil rygge ut i gata. 

Antall biler som vil rygge ut i gata fra en slik parkeringsplass er mye større enn antall biler 

som rygger ut fra en vanlig privat oppkjørsel. Samtidig vil førere av biler som rygger ut fra en 

parkeringsplass med biler på hver side ha mye dårligere sikt enn det er vanlig å ha når en 

rygger ut fra egen oppkjørsel. En må derfor forvente at det stilles andre krav til en slik 

parkeringsplass anlagt i et boligfelt enn det gjøres til vanlige husstander.  

Vi synes det er svært synd dersom kommunen tillater at deler av våres og andres barns nåværende 

og fremtidig skolevei må anses som en parkeringsplass med de farer det medfører.  

Basert på daglige observasjoner siden 2007 av parkering utenfor Lyngveien 3, er ikke fire plasser 

dekkende dersom Åkeberg ikke reduserer omfanget av sin legepraksis. Vi ønsker derfor at det 

redegjøres for hvor pasientene skal parkere i mangel på ledige plasser på en eventuell 

parkeringsplass i Lyngveien 3.  

 

3. Klage på parkeringssituasjonen i Lyngveien 5 

Lyngveien 5 blir for øyeblikket leid ut som et hybelhus av Åkeberg. I møtereferat av 22.8.2014 legges 

det til grunn at familien Åkebergs to biler skal parkeres på tomta til Lyngveien 5. Lyngveien 5 har i 

dag to biloppstillingsplasser. I reguleringsplanen for nedre Kaia står det at hver husstand skal ha to 

biloppstillingsplasser samt eventuelt en parkeringsplass per hybel. Vi kan ikke se at Lyngveien 5 

oppfyller kravene til parkering, og særlig ikke dersom Åkeberg også skal parkere sine biler der. Vi vil 

også påpeke at per i dag parkerer Åkeberg regelmessig egen bil i veien utenfor Lyngveien 5 og ikke på 

en av biloppstillingsplassene tilhørende Lyngveien 5. 

 

4. Forespørsel etter fartsdumper i Lyngveien mellom Utveien og Kaiaveien 

Vi vil henstille kommunen til å anlegge fartsdumper i Lyngveien mellom Utveien og Kaiaveien på 

grunn av trafikken næringsvirksomheten i Lyngveien 3 generer. Dessverre er det slik at svært mange 

av de som kjører forbi hos oss i Lyngveien 6 ikke overholder fartsgrensen. Da vi har små barn som nå 

bruker veien til å blant annet lære å sykle, opplever vi trafikken med høy fart som problematisk.  

 

Vi håper kommunen kan ta hensyn til våre innvendinger og at kommunen legger til rette for 

næringsvirksomhet i næringslokaler samt gode boforhold i boligområder. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Christian Lilleheier Aarset og Helene Lie Røhr 


