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Spørsmål og kommentarer til møte og befaring i Lyngveien 3: 

HTM-78/14 - Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 

parkeringsplasser ved hjemmekontor 

 

Eier av Lyngveien 3 søker 15.09.14 om tillatelse til tiltak for 4 parkeringsplasser i stedet for 6 

som kommunen har krevd tidligere og som ikke er opparbeidet 13 år etter at tiltakshaver søkte 

om bruksendring fra bolig til legekontor. 

I mellomtiden har flere av naboene med rette klaget på vanskelige trafikale forhold i 

boligfeltet på grunn av at det drives legepraksis på tomt som er regulert til boligformål uten at 

det er etablert parkeringsdekning på egen tomt. 

 

Undertegnede har ikke mottatt nabovarsel fra tiltakshaver, men derimot mottatt informasjon 

fra kommunen om at saken tas opp til politisk behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 

torsdag 16.10.14, videre har vi fått e-post 8.10.14 med følgende tekst: 

 "Det opplyses at det vil bli foretatt befaring på stedet i forbindelse med HTMs behandling av 

ovennevnte sak. Tidspunkt torsdag den 16.10.2014 ca. kl. 17.30.» 

På bakgrunn av disse 2 e-postene fra kommunen oppfatter vi at kommunen erkjenner at vi er 

part i saken og at vi er invitert til å delta ved befaringen.  

 

Saken framstår som uklar og vi vil med dette komme med følgende spørsmål med 

kommentarer til kommunen som vi forutsetter gjøres kjent for hovedutvalget før saken 

realitetsbehandles: 

 

- Er søknad om bruksendring fra mai 2001 i tråd med reguleringsplanen som gjaldt på dette 

tidspunktet?  Søknaden om bruksendring er heller ikke lagt fram som en søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplanen. Endring fra boligformål til næringsvirksomhet er en 

vesentlig endring av reguleringsplanen. Saken berører alle som bor i feltet, både trafikalt og 

estetisk og må derfor behandles i tråd med plan- og bygningsloven. 

 

- Kommunen må bringe klarhet i begrepene og klargjøre om dette er et "hjemmekontor". Slik 

vi forstår saken ligger dette begrepet til grunn for at kommunen behandler dette som en 

bruksendringssak. Etter vår oppfatning driver legen sin hovedvirksomheten fra Lyngveien 3. 

Vi er ikke kjent med at han driver praksis fra kontor annet sted. Denne virksomheten kan etter 

vår oppfatning ikke defineres som et hjemmekontor. 

 



- Vi finner det bemerkelsesverdig at saksbehandlingen i denne saken gjennomføres uten at 

naboene får delta. Derimot får tiltakshaveren, helse- og sosialsjef og kommunelegen delta i et 

"avklarende møte" (22.08.14) om saken, hvor det i følge møtereferat dat. 29.08.14 blir gitt 

rammer for kommunens behandling av saken.  Hvilken myndighet har dette møtet i plan- og 

byggesaker? Referatet må i beste fall oppfattes som et råd fra en part. 

 

 

Parkeringen: 

I referatet fra møtet 22.08.14 gis det tillatelse til at Åkeberg reduserer antall pasient-

parkeringsplasser fra 6 til 4 og at familien selv parkerer sine private biler på naboeiendommen 

(Lyngveien 5).  

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 5 har en garasje og en biloppstillingsplass foran garasjeporten, dvs 2 bilplasser. 

Dersom familien Åkeberg blir henvist til å parkere i Lyngveien 5, vil det iht. regulerings 

bestemmelsene bli en underdekning på 2 parkeringsplasser i Lyngveien 5. Med dette vil 

parkeringsproblemene bare bli flyttet til neste eiendom. 

 

Til opplysning registrer vi at garasjen i Lyngveien 3 ikke kan nyttes til parkering, da portene 

er erstattet med dører.  

 

Vedlagt følger et forslag til løsning som vi vil kunne leve med og som vil gi parkering på 

egen tomt for virksomheten, men som på langt nær er en optimal løsning for Kajafeltet.  

Vi vil minne om at dette er et rolig boligfelt med lite trafikk og en enhetlig bygningsmasse 

(konsentrert småhusbebyggelse) med store velstelte hager.  

 

Dersom kommunen tillater flere dispensasjoner for tiltak som medfører parkeringsbehov, vil 

området miste sin flotte karakter, dersom hagene endres til parkeringsplasser.  

Vi frykter at denne "dispensasjonen" vil skape presedens for senere saker. 

 

Denne saken bør derfor ikke realitetsbehandles av kommunen som et spørsmål om 

tilstrekkelig parkeringsdekning. Saken må behandles som en reguleringsendring slik at alle 

sider av saken blir vurdert og lagt til grunn for de vedtak som kommunen skal fatte. I dette 

ligger også at saken berører alle beboerne i feltet som gjennom en reguleringsprosess vil få 

anledning til å si sin mening om saken. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Einar Berg 

 

 

 

Vedlegg:  Skisse - forslag til parkering i Lyngveien 3 


