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I forbindelse med pågående byggearbeider på området Sandeåsen er det avdekket en feil
i reguleringsbestemmelsene som søkes rettet.
Dette gjelder innenfor delfelt BKS3.
Under planarbeidet for feltet har det vært illustrert bygningstyper innenfor de forskjellige
delfeltene (rekkehus/leiligheter/flate tak/saltak osv.).
For delfelt BKS 3 har det hele tiden vært vist og beskrevet en bygningstype med saltak.
Vi har utarbeidet salgsprospekt og solgt 5 av 8 leiligheter på dette delfeltet med den type
bygningsmasse (2 etasjer med saltak på 14gr takvinkel):

Figur 1 Bilde fra prospekt BKS 3

I forbindelse med utarbeidelse av byggemelding ser vi at det har sneket seg inn en
feil i kote-høydene angivelsen i reguleringsbestemmelsene som vi dessverre ikke
har fanget opp tidligere.

Nedenfor følger forklaringen på avviket
Opprinnelig (i planprosessen) hadde dette delfeltet byggehøyde på 6,5m for gesims og
8,5m for mønehøyde, slik tabellen under viser.

Tabell over viser beskrivelse av delfelt på de første planutkastene i tråd med illustrasjonene

I sluttfasen av planarbeidet (29/4-16) opplyser kommunen at de ønsker kotehøyder på alle
gulv og møner i stedet for gesims- og mønehøyder

Reguleringsarkitekt sender da over en ny tabell ( se tabell neste side):

Her står delfelt BKS 3 oppført med flatt tak, og maks mønehøyde som om det skulle
benyttes flatt tak.

BKS 3 har aldri vært illustrert med flatt tak, så her var det skjedd en feil (se illustrasjon av
BKS 3 som fulgte planarbeidet, under):

Reguleringsarkitekt ble varslet om at teksten «flate tak» ikke stemte, ved en feil ble ikke
kotehøyden kontrollert/endret til å stemme overens med saltak som delfeltet hele tiden
hadde blitt illustrert med. Dette skulle vi ha fanget opp.
Dette har medført til at det i dag står i reguleringsbestemmelsene at maks kotehøyde for
BKS3 er C+30. Dette er 1,5m for lavt, ettersom o.k. gulv ikke kan legges lavere enn kote
+ 23,7 ( pga overvannsproblematikk).
Felt BKS 3, BKS 4 og BKS 5 har hele tiden vært prosjektert i lik høyde med o.k. gulv, samt
lik mønehøyde, mens det i gjeldende bestemmelser (se tabell under) er oppgitt 1,5m
lavere mønehøyde på BKS 3.

Endres til
C+ 31,5

Det er kun 2 berørte naboer til BKS3. De ble varslet om endring av planen 4.1.2018, og
har samtykket til endringen (se vedlagte samtykke).
Vi håper å få rette opp dette avviket så raskt som mulig for å kunne holde fremdriften i
prosjektet.
Vi har planlagt en ett-trinns søknad på dette delfeltet med godkjenning uke 5.
Murer og graver er bestilt til uke 6, og snekker med oppstart uke 9.
Etter vårt skjønn er dette en bagatellmessig endring, og vi lurer derfor på om det er mulig å
sende inn ett-trinns søknad basert på saltak og mønehøyde lik BKS4 som opprinnelig
planlagt.
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