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Hei igjen.
Vi har da – via «filemail» oversendt justerte illustrasjoner, som viser innslag av 3 etg. bebyggelse, slik kommunen
anmodet om.
Det er naturligvis mange ulike måter å strukturere og forme bebyggelsen på, som kan forene gode bokvaliteter og
effektiv arealutnyttelse – med innslag av 3 etg. høyde på bebyggelsen.
Vi mener at foreliggende illustrasjoner viser et eksempel på dette.
Vi håper at kommunen ikke vil begrense/fjerne muligheten til å bygge i 3 etasjers høyde i områder BKF1-BKF7.
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Hei Fridrik.
Bekrefter med dette at forslagsstiller vil bearbeide illustrasjoner, med innslag av byggehøyder i 3 etg, slik
reg.bestemmelser åpner for.
Vi er ikke bekymret for at regulerte byggehøyder er problematiske mht. mulighet for ivaretakelse av gode
bygningsmiljø og uterom – vi mener allerede å se at våre utkast til reviderte illustrasjoner bekrefter dette.
Håper å kunne sende deg oppdaterte illustrasjoner ila. ettermiddagen i dag – du får dem uansett ila. uken, slik du
forutsatte.
Hilsen Torstein.
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Hei.
Viser til samtale nettopp, der kommunen signaliserer skepsis til foreslåtte byggehøyder i byggeområder BKF1-BKF7.
Vi oppfatter at det er hensynet til bokvalitet – ikke minst i uteområder - som ligger til grunn for dette, og oppfatter
at kommunen vurderer å innføre generelle høydebestemmelser i samsvar med «standard PBL» – max 8m gesims og
9m møne.
Forslagsstillers kommentar til dette er følgende:
Foreslåtte høyder er satt for å gi rom for å bygge 3 etg. høy bebyggelse, med noe annet enn flat takform - på et
(stedvis) skrånende terreng.
Det vurderes ikke som aktuelt at byggehøyder vil bli utnyttet maksimalt over hele området – vi er enige med
kommunen i at dette vil slå negativt ut. mht. kvalitet på uteområder og sol/skygge. Det mest aktuelle er nok (på
noen steder) å kunne bygge en mindre del av bygningsvolum opp i 3etg. høyde, for å gi tilgang til takterrasse over 2.
etg.
Når krav til tetthet/effektiv arealbruk skal innfris, må det etter vår vurdering også aksepteres at det stedvis – der
situasjonen tillater det – bygges småhus som er «noe høyreiste».
Vi føler også for å bemerke at de foreslåtte byggehøydene har vært kjent siden planforslaget ble overlevert.
Vi synes det er uheldig at denne problemstillingen bringes på bane så sent i planprosessen.
Forslagsstiller ønsker primært at foreslåtte byggehøyder opprettholdes uendret.
Dersom kommunen innstiller på en reduksjon, ber vi om at byggehøyde inntil 10m kan tillates.
Dersom byggehøyder reduseres må det presiseres at bygninger med flatt tak tillates bygget opp til tillatt
mønehøyde/maxhøyde.
Det er viktig at det fortsatt åpnes for «mindre bygningsvolum som gir tilgang til takterrasse over 2. etg.».
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Hei Fridrik.
Viser til samtale nettopp – jeg har nå også drøftet dette med Petter Øygarden.
Vi mener fortsatt at det blir urimelig/feil å illustrere 3. etg byggehøyde overalt og i alle byggeområder, fordi dette
ikke vurderes å være et aktuelt scenario. Men vi ønsker som du skjønner å beholde et handlingsrom.
Dersom kommunen frykter/ønsker å unngå klager fra nabolag vil vi foreslå at det formuleres en tilleggsbestemmelse
som sier at det for bebyggelse som ligger nærmest eksisterende boliger i Ullinvegen og Schønings veg (altså boliger
lengst sørvest i område BKF1 og boliger lengst vest i område BKF2) er «standard PBL» som er maksimalt tillatte
byggehøyder – dvs. 9m møne og 8m gesims.
Håper dette kan være en mulig løsning.
Det bemerkes at terrenget i BKF1 faller nedover i forhold til boliger i Schønings veg, noe som bidrar til å dempe
inntrykk/høydevirkning av planlagte boliger mot eksisterende nabolag.
Svært positivt at FM har trukket innsigelse, naturligvis.
Dersom du kan videresende dokumentasjon for dette hit (inkl. fylkesmannens vilkår), er vi takknemlige for dette.
Hilsen Torstein.
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