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PROSJEKT: 5/-- – Hestehovveien 82-88

Det søkes om dispensasjon i forhold til bestemmelse n i reguleringsplan for
Prestegårdskogen punkt 2.1.c Tomteareal

Tomten Hestehovveien 82-88 er totalt 2394,9 m²

Tiltaket er planlagt bygger på et regulert areal. T omtens / områdets bruttoareal er oppgitt til ett
tomteareal på ca. 2394,9 m². Arealet er planlagt de lt i 4 tomter, hhv. 2 stk. på 750,0 m² og 2 stk.
på omkring 447,0 m².

ARKITEKTONISK UTRYKK OG TILPASSNING TIL OMGIVELSENE

Området er preget av hus med ulike takformer, takvi nkler og møneretninger som anført i
reguleringsbestemmelsene. Området har etter vår op pfatning ikke noe klart helhetlig utrykk når
det gjelder arkitektur.

Tomt 82 er ifølge vedlagt kart 750,6 m²

Tomt 84 er ifølge vedlagt kart 447,2 m²

Tomt 86 er ifølge vedlagt kart 446,8 m²

Tomt 88 er ifølge vedlagt kart 750,3 m²

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for Prestegårdsskogen bestemmelse 2.1 c. der det
fremgår at minste netto tomteareal er 500 m2 i boliger i r ekke.
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Argumenter som taler for ønsket løsning:

- Oppfylle kommunens overordnede mål om fortetting av boligmasse på en positiv måte
- Det aktuelle areal er mer egnet for fire tomter enn for tre.
- Ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt vil løsningen tilby 4 tomter og kostnadsfordeling

på fire tomter istedenfor kostnadsfordeling på bare tre tomter
- Område prestegårdskogen fremstår som et klassisk bo ligfelt med blanding av eneboliger

og tomannsboliger i rekke med en god blanding av st ilarter.
- Vi er kjent med at det tidligere er gitt dispensasj on til fradeling av boligtomter ned mot

417 m² tomtestørrelse.

Argumenter mot ønsket løsning

- Ønsket løsning står i konflikt med Arealbestemmelse r for Prestegårdsskogen pkt 2.1.c,
dog vil avvik fra denne bestemmelsen ha marginal ef fekt på arealdisponeringen av feltet
som en helhet.

- Små tomter kan i enkelte tilfeller gi mindre egnede utomhusarealer med dårlig bokvalitet

Etter vår vurdering av argumenter for og imot, ser vi a t argumenter for ønsket løsning er klart
tungtveiende.

Vi burde redegjort for disse tankene i søknaden inn sendt 5. mars. Med denne bakgrunn så vi på
at et areal på ca. 50 m² for lite er så vidt ubetyd elig at det ikke ble søkt om dispensasjon i forhold
til kravet om 500 m² ved utnyttelse i tun eller rek ke.

Utnyttelsesgraden for de frittliggende boligene ifø lge bestemmelsen er beregnet til ca. 16 %
BYA for Hestehovveien 82 og 88.

Med vennlig hilsen
Håkon Stubberud

Byggkonsulent Håkon Stubberud AS
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