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Hustadvika kommune

Plan og byggesak

Tingplassen 1

6440 Elnesvågen.

25.03.2021

MERKNAD TIL OFF ENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR

HATLEBAKKEN — NEDREGÅRD.

Sameiet Haukås Terrasse K2 gnr.46/265 viser til mottatte dokumenter til offentlig ettersyn og

vi har følgende merknader til planforslaget:

Avstanden mellom 46/265 og Hatlebakken —Nedregård er kun bredden på en privat vei
tilhørende 46/265. Avstanden fra eiendomsgrensen til byggegrensen i Hatlebakken  —
Nedregård må være minimum 8 meter for å legge til rette for grøntareal mellom
eiendommene.

Eiendommen 46/265 har et maks utbyggingsareal på 1150m2 som kan bebygges, hvorav

1102m2 allerede er bebygd. Sameiet har vedtatte planer om bygging av uteboder i maks

størrelse med tanke på maksimum utbyggingsareal/utnyttelsesgrad. Det vil si at Sameiet ikke

har en eneste m2 å miste/gi fra seg i denne reguleringen. I vedlegget (46/265 bilde), som er

utsendt fra kommunen utgjør arealet som kommunen og utbygger forsøker å omregulere fra
boligformål til vegformål ca. 100m2.

Det er ikke så mange årene siden Nedre Haukåsvegen ble regulert og utbygd. Om det var

aktuelt/planer om utvidelse av Nedre Haukåsvegen så burde kommunen tatt grep den gangen.

Vi hevder derfor at det nå er et ulovlig forsøk på å endre fra blindveg til gjennomgangsveg.

Med Nedre Haukåsvegens utvidelse til  6  meters kjørebane, 2,1m fortau og 1,5 meters

grøftegrunn på hver side så vil totalt bredde bli over llmeter, plener og hager raseres og

minste avstand fra bolig til vegformålet flere plasser blir fra 1,5  — 2,5 meter.

Vegloven sier noe om minsteavstand fra bolig til kommunal veg.

Dette betyr også at mange av boligene langs vegen i ettertid har blitt plassert ulovlig.

Verdien på boligene vil bli vesentlig forringet og det varsles her om eventuelt søksmål.

Om det vurderes å sette opp mur mellom veggrøft og grøntarealet så vil høyden på muren

måtte bli over. 1 meter og inntil  2 — 2,5 meter på det høyeste. På murer med høyde over 1

meter så sier forskriftene at det må være gjerde på 1,25 meter på toppen.

Dette gjelder alle de 7 terrassehusene langs Nedre Haukåsvegen. Dette aksepteres ikke av

beboerne.

Reguleringen av Nedre Haukåsvegen fra rundkjøringen og ned forbi den første 4-bilsgarasj en

på  46/236  må betegnes som vesentlig inngrep i trafikale forhold, da vegen mot all fornuft er

regulert inn til garasj ehjørnet og 6  meter inn i privat veg!

Hva med sikt og stigningsforhold som vil endre seg til det verre i denne avkjørselen. Vi som

kjører denne vegen hver dag kan ikke akseptere at krysset gjøres enda farligere enn tidligere.
Vegen/svingen må uavhengig av eventuell utbygging derfor flyttes østover med tanke på

kommunens planer om vegføring mot sentrum ifølge allerede opparbeidet avkjørsel mot øst.
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Dessuten så viser vi til Planbestemmelsen hvor det sies at det vil bli vurdert om man kan

etablere en egen anleggsvei i forbindelse med utbyggingen av området.

Dette kan ikke bare vurderes, men det MÅ stå i Rekkefølgebestemmelsene at før noe som

helst utbygging kan starte så MÅ det være etablert anleggsvei fra Hatlebakken-Nedregård og

direkte opp på Fylkesvegen som i reguleringsplanen.

I Planomtalens pkt.8.4 må det i alle tilfelle i 5. avsnitt stå at utvidelse av Nedre Haukåsvegen

må være ferdigstilt før det kan gis midlertidig brukstillatelse til første bolig. I tillegg så må

anleggsvegen brukes i hele anleggstiden. Dette kan ikke skje gjennom Nedre Haukåsvegen.

Erfaringsmessig så vil anleggsperioden pågå i 6-7 år og hva med all trafikk av

anleggsmaskiner og lastebiler som eventuelt kjører i området med støv fra jord, grus og

giftige gasser fra eksosen. Dette vil vi ikke akseptere og vil i så fall anke saken til

Statsforvalteren. At det

Det er  2  lekeplasser på sørsiden av Nedre Haukåsvegen og en lenger oppe i boligfeltet. Barn

ser ikke etter grenser mellom offentlige lekeplasser hvor de kan leke eller ikke. De ferdes fra
den ene lekeplassen til den andre, de krysser vegen og økende trafikk med biler og lastebiler

vil være direkte farlig. I tillegg så er det 11 avkjørsler langs vegen. Vi etterlyser hvem som

taler barnas sak i denne reguleringsplanen i så henseende når det gjelder at det eksisterende

feltet er risikofylt.

Store støy og støvplager i 6-7 år på grunn av tung anleggstrafikk vil ødelegge trivselen med å

bo i dette feltet og effekten av den balanserte ventilasjonen vil stoppe opp og hver enkelt bolig

vil måtte bytte til nytt anlegg kostnadsberegnet til ca. kr. 40 000,- .

Vi ber med dette at både anleggsvegen og senere adkomstvei bygges vestover fra Hatlebakken

— Nedregård.

Med hilsen

Den valgte arbeidsgruppen valgt av

Beboerne i Nedre Haukåsvegen 46/265.
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