
 Sameiet Haukås Terrasse BK 1-4                           

v/ leder Mary D. Myhre 

Nedre Haukåsvn. 68, 6440 Elnesvågen                                                                 23. mars 2021 

 

Hustadvika kommune Plan og byggesak v/ Mona Skram Rustad 

Vedr.  offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård 

MERKNADER/KRAV: 

 Det kreves at det etableres alternativ innkjørsel til anleggsområdet i hele 
byggeperioden. Dette må rekkefølgebestemmes! Sameiet krever at det etableres 
en midlertidig adkomstvei for anleggs- og byggevirksomhet i perioden med direkte 
adkomst vest for eksisterende byggefelt. Et prosjekt som dette vil avstedkomme 
omfattende transport inn/ut over flere år. Denne transporten skal IKKE gå 
gjennom boligfeltet. 

 Eksisterende vei (Nedre Haukåsvegen) må eventuelt utvides. Men hvilke 
konsekvenser får en utvidelse til 6 m kjørebane, 2,1 m fortau og 1,5 m grøft? 
Plener, beplantning og hager raseres og avstanden til noen boliger blir 1,5 – 2,5 
meter. Veiloven har noen grenser for minsteavstand fra bolig: «Når du bygger, skal 
minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei som regel være 15 meter, og 
minsteavstanden til midten av regulert riksvei skal som regel være 50 meter.» Vi kan 
både risikere at noen av boligene vil stå ulovlig plassert og risikere 
verdiforringelse av våre leiligheter, noe som kan avstedkomme søksmål. 

 P.g.a. høydeforskjellen må det settes opp støttemur mellom grøft og grøntareal. 
Høyden på denne vil måtte bli mellom 1 og 2-3 m. På mur over 1 m må det settes 
opp gjerde på 1,25 m. Om dette blir akseptert av alle, er tvilsomt. 

 Hvordan løses sameienes eiendom ut vedr. eventuell utvidelse av veien?  

 Det er mange avkjøringer (11?) i Nedre H.v. og en del barn som leker/ferdes her. 
Hvem ivaretar barnas rettigheter i denne sammenhengen? Det er 2 lekeplasser 
på sørsiden av N H veg og en oppe i boligfeltet. Barn vil erfaringsvis leke både 
her og i veibaner. Fartsdumper må bygges og fartsgrensebegrensning må skiltes 
når/hvis dette blir en realitet og trafikken øker. Max 30 km/h. 

 I Planomtalens pkt 8.4 må det i alle tilfelle i 5. avsnitt stå at utvidelse av Nedre 
Haukåsvegen må være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse til første 
bolig. Anleggsveien MÅ brukes i hele anleggsperioden. 

  
Mvh 
Mary D. Myhre/ Leder i sameiet. 


