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Hei,
Vi har i dag tatt en beslutning om å utsette omleggingen av lek- og uteopphold til neste revisjon. Vi
føler oss ikke sikre nok på at alle aspekter ved dette er godt nok gjennomarbeidet, og ønsker derfor å
jobbe videre med dette temaet frem mot neste revisjon. Vi kommer til å ta med oss innspillene fra
dere i det videre arbeidet, og håper det er greit om vi holder litt kontakten underveis i prosessen.
Slik dette foregår er at vi innstiller i saken på å utsette dette. Vi regner med at politikerne støtter oss
på det med bakgrunn i begrunnelsen over, og at både administrasjonen og dere som representerer
utbyggerne ønsker det.
Takk for engasjementet dere har vist og tiden dere har brukt både i møter og med høringsinnspill.

Med vennlig hilsen,

Cathrine Heisholt
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Hei!
Viser til dialogmøte vedrørende bestemmelser til arealdel og byplan med fokus på lek og uteopphold.
Her kommer en kort oppsummering av våre synspunkt formidlet i møte.

1. Bruk av BRAs for beregning av MUA krav, og størrelsen på kravet
Vi er i utgangspunktet positive til en beregning av MUA med basis i salgbart boligareal (BRA
areal av boenhet innefor omsluttende vegger). Vi får derimot ikke den nye bestemmelsen på
60% og 110% MUA til å samsvare med dagens bestemmelser, og oppfatter den nye
bestemmelsen som strengere en gjeldene planer. Uavhengig av beregning mot dagens krav,
så er det foreslåtte kravet dobbelt så høyt som sammenlignbare kommuner innenfor byplan.
Utenfor byplan, så betyr foreslåtte bestemmelse at det bare skal byges småskala bebyggelse.
Konkret mener vi at MUA kravet minimum bør halveres innenfor byplan for å samsvare med
sammenlignbare kommune. Utenfor byplan, så bør kravet differensieres etter boligtypologi.
Hensikten med frikjøp bestemmelsen i byplan er først og fremst for prosjekter i eksiterende
by, som uansett ikke vil klare kravene til uteoppholdareal selv om de reduseres. For
transformasjonsområder, så bør utteoppholdsareal kunne løses på egen tomt. Vi savner en
vurdering av MUA kravet opp mot ønsket utnytelse av transformasjonsområdene. Forslaget
til MUA krav vil være førende for utnytelsen av tomtene, og ikke ønsket om god utnyttelse av
tomtene i sentrumsområdet. For etablert boligbebyggelse på Kaldnes brygge, så måtte
utnytelsen av boligtomtene mer en halveres for å oppnå MUA på 60% av BRAs, selv om 25%
løses på balkonger. Vi tror ikke kommunen ønsker at kravet til MUA skal være førende for
transformasjonsområdene i byen, og ber derfor at kommunen vurderer kravet til MUA opp
mot ønsket utnytelse.
For å illustrere kravet som er foreslått, så er det laget ett enkelt regnestykke for en tomt på
1000 m2 nedenfor. Regnestykket er ment til å illustrere en tomt i ett transformasjonsområde
innenfor byplan, som må løse uteoppholdsareal innenfor egen tomt. Eksempelet viser at man
må bygge 25 etasjer for å få en utnytelse på linje med sone 4 i Oslo. Vi tror hverken spred
bebyggelse, eller høye punkthus er ønsket utvikling av transformasjonsområdene innenfor
byplan.

2. Areal avsatt til lek
Vi mener at kravet til lekeareal er alt for høyt, og bør reduseres fra 75% av fellesareal til
maksimalt 20-25%. I tillegg må man se på de øvrige kravene til støy, luftforurensning, avstand
til byggegrense for lekeareal. Vi er enige i at det skal tilrettelegges for lek, men det er ikke slik
at 75% av beboerne er barn. Kombinasjonen av krav til størrelse på lekeareal, avstand til
byggegrenser, sol, støy og luftforurensing vil svært utfordrende å løse.

Det ble i møte henvist til at Drammen kommune har bestemmelser knyttet til MUA og lek
som er enkle og forholde seg til for alle involverte, selv om de ikke baserer seg på % av BRA
bolig. Legger med en oppsummering av de reviderte bestemmelsene fra Drammen.
Vi mener at intensjonen bak de nye bestemmelsen er gode, men at konsekvensene av
innholdet ikke er godt nok utredet til at det er hensiktsmessig og vedta det nye
bestemmelsene. Vårt forslag er derfor at revisjon av MUA/Lek kravet avventer til rullering i
forbindelse med sammenslåing med RE, slik at man får tid til å vurdere konsekvensene av
foreslåtte bestemmelser.
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Hei og takk for at vi ble invitert til dialog om nye bestemmelser i dag! Ble litt redd for at dere ikke
hadde mottatt våre innspill som ble sendt 19.11.2018. Sender dem derfor på nytt.
I tillegg har jeg revidert beregningen. BRA er endret til BRAS. Nedenfor er eksemplet som ligger i
uttalelsen. Ollebukta 4 ligger innen for byplanen. Poenget er at det er misvisende å kunne gjøre en
beregning for en antatt størrelse på f. eks 70 m2 i snitt. På dette prosjektet dobles kravet til uteareal
og krav til felles uteareal økes nesten med firegangeren etter det jeg kan se.

Eksempel i sentrum - Ollebukta 4 – eksisterende vs nye krav
Tomteareal: 1 800 m2
Maks antall enheter 29 (det bygges 24 stk)
Snittstørrelse: 100 m2 BRAS
BRAS 2 400 m2

Typeareal

Gjeldene
reguleringsplan
Samletkrav uteareal 720 m2
Andel privat
290 m2
uteareal
Andel felles uteareal 290 m2

Nye bestemmelserpå høring
60 % av BRAS
1440m2
360 m2

Forslagav BRAsom tilsvarer gjeldene
byplan. 30 % av BRAS
700 m2
175 m2

1080m2 (75 % av totalen)

525 m2 (75 % av totalen)

Andel lekeareal

810 m2 (75 % av felles)

140 m2 (26 % av felles)

140 m2
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Vedlagtliggervåre uttalelser til nye regler for MUA og lek.
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