Uttalelse

vedrørende

Reguleringsplan

Gardvikåsen,

20180002

delområde

for delområde 1 i Gardvikåsen.

Vi viser til beskrivelse av og grunnlag for forslag til reguleringsplan
Planforslaget

legger til grunn at tomtestørrelse

for delområde

1

og løsning i eksisterende områder og opprinnelig

1 ikke er optimal og innenfor normale tomteløsninger

i sammenlignbare

plan

boligfelt i

nærliggende områder.
Det er derfor lagt til grunn at 27 tomter på delområde 1 endres til 21 romslige, attraktive
lettbygde tomter

med utnyttelsesgrad

hovedfunksjoneri

på inntil 25%. Det erforeslått

og

elleve tomter med krav til

inngangsplan.

Vi ønsker å foreslå at tomt gnr/bnr 52/211 Bråtåvegen 3 endres fra egen tomt, til tilleggsareal for
Bråtåvegen 1 og 5 på samme måte som allerede foreslåtte arealeri

reguleringen.

Bråtåvegen 1,3 og 5 er de tre minste tomtene i Gardvikåsen på ca. 0,9 daa, de er smale, lange og
utfordrende

å bebygge.

Det er lagt til grunn

en utnyttelsesgrad

på 20%.

Bråtåvegen 3 slik den ligger i dag er lite attraktiv og vanskelig å bebygge, delvis pga. eksisterende
boligers

beliggenhet.

Bråtåvegen 1 —Tomten vil når garasje bygges ha en utnyttelsesgrad
hovedfunksjoner

i inngangsplan, og tomten er tenkt opparbeidet

Boligen er plassert nær tomtegrensen
for enkel tilgang

fra kjøretøy

mot Bråtåvegen 3. En utvidelse av tomten vil gi bedre løsning

Bråtåvegen 5 -Det ble søkt 30% utnyttelsesgrad
fra kjøretøy

Beliggenheten

rett ved inngangsdør.

pga. ønske om å bygge bolig på ett plan med trinnfri
mot Bråtåvegen 3, slik at boligen har areal for enkel

Vedlegg

viser hvordan

boligen

er slik at snø fra tak i dag havner innenfor tomtegrensen

Vi ønsker i utgangspunktet
fordeling

slik at boligen får trinnfri tilgang.

til bolig.

tilgang. Boligen er plassert nær tomtegrensen
tilgang

på 20%. Boligen har

som eventuelt

Reguleringsplanens

på tomten

idag.

en fordeling av arealet som vist på vedlegg. Dette er selvfølgelig en

må avklares

forslag

fremstår

til Bråtåvegen 3.

videre

om omregulering

i reguleringsprosessen.

av friarealer

til tilleggsarealer

ser ut til å være en god

løsning for eksisterende områder.
Mvh og på vegne av
Freddy

llbråten,

Robert

Solvang

Waaler
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