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HELLVIK, 27. november 2020

Att.: Dag Kjetil Tonheim

Søknad om mindre reguleringsendring
Lasteinveien 103405, Gnr 7, Bnr 905 og 906

I forbindelse med omprosjektering av tomtene i Lasteinveien 103 og 105 søkes det om en
mindre reguleringsendring.

Lasteinveien 103 og 105 grenser til K3 hvor det er fortetting, men ligger i en gate hvor det er
bygget eneboliger. Tomtenes plassering ligger lavt i terrenget og foranliggende bebyggelse
skjuler for utsikten. For å få en kunne tilby et alternativ til vanlige store eneboliger ønsker vi
å kunne tilby markedet 3 litt mindre eneboliger i 3 etasjer hvor en har mulighet til utsikt uten
å ligge i veien for omkringliggende boliger.

I forbindelse med nabovarslingen som inneholdt 5 enheter på Lasteinveien 103, 105 og 107
kom det merknader fra en nabo, Lasteinveien 109. Denne merknaden er det tatt hensyn til
og 2 boliger er tatt bort slik at Lasteinveien 107 tomten bebygges med en vanlig enebolig iht.
bestemmelsene for området.

Totalt areal av tomtene er 1.137 m2 og BYA på boligene, inklusiv garasje er ca 310 m2
Dette gir en BYA på ca 28%.
Tillatt utnyttelse for eneboligtomtene i Leidlandshagen er 30% og i tillegg kan det oppføres
garasjer.

Tillegg til §1.3 i bestemmelsene.

1.3.1 I felt B25 tillates det oppført inntil 3 eneboliger.
Boligene skal ha flatt tak.
Tomtene kan grensejusteres og deles i tråd med bebyggelse.

For øvrig gjelder øvrige bestemmelser i §1.3
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Med vennlig hilsen

E-post: kaj.waldeland@hellvikhus.no
Mobil: 45637100

Vedlegg:

HELLVIK HUS

• Forslag til endring av reguleringsbestemmelse
• Utsnitt av reguleringskart
• Gjeldene reguleringsbestemmelse §1.3
• Forslag til situasjonskart
• Forslag til boliger
• Nabomerknad
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