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I gjeldende reguleringsplan for vårt område - «Reguleringsbestemmelser for Vassenden nord» - grenser sameiets tomt 

mot nord-øst til grønn-merket område som vi fra kommunen har fått opplyst at er LNF-område. Vi antar her at en liten 

trekant som ser ut til å gå inn på sameiets tomt mot nordøst skyldes en unøyaktighet i kartet. Tomta vår og området 

videre mot sør-vest er ellers gul-markert som boligområde.  

 

I forslaget til kommuneplanen som nå er på høring, er NLF-området utvidet ved at det er trukket innover tomta fra 

nordøst og dessuten ført gjennom nedre del av sameiets tomt og videre gjennom nabotomter mot sør-vest. Sameiet må 

derfor forstå kartet slik at en betydelig del av vår eiendom i tilfelle planlegges omregulert til landbruks-, natur- og 

fritidsområde – med de betydelige ulemper dette vil medføre for oss, og kan ikke akseptere det. Vi er heller ikke 

informert om at slikt er planlagt. Vi har i e-post 16.11.2017 spurt kommunen om dette beror på en feil slik det også 

muntlig er indikert telefonisk fra kommunen, men har foreløpig ikke fått tilbakemelding, så vi velger å sende 

høringsuttalelsen vår på det grunnlaget vi har pr i dag siden høringsfristen utløper om få dager. Grunnlaget vårt er: 

 kommuneplan/arealplan som er på høring, 

 gjeldende "Reguleringsbestemmelser for Vassenden nord",  

 svarene vi fikk i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan for Sagatangen da vi spurte om 

hvilke konsekvenser det vil ha for vår eiendom dersom den inkluderes i den reguleringsplanen slik skissene 

indikerte. Vi fikk da på telefon klare bekreftelser både fra saksansvarlig i firmaet som skal utarbeide denne 

planen og fra kommunens eiendomssjef om at dette kun var en sammenføyning av to arealplaner for å fylle et 

hull i kartverket, og at det ikke ville medføre noen endring i statusen for vår eiendom i forhold til i dag. Og 

status pr i dag er altså at vår tomt er regulert som boligområde. 

Vi ber derfor om at forslaget til den nye arealplanen rettes slik at sameiets eiendom i sin helhet er regulert til 

boligformål. 

 

  

For Boligsameiet Granumsvegen 8 og 10: 

Kjell Johansen 

(formann) 


