
Notat – Gimlekollen III – endringer etter politisk førstegangsbehandling 

I tråd med vedtaket i By- og stedsutviklingsutvalget er planforslaget bearbeidet før det 
blir lagt ut til offentlig ettersyn ved at alle forslag om fortetting er lagt inn i plankartet 

slik at de kan høres. Under følger en oversikt over endringene som er gjort og 
kommentarer til disse. Fortettingstomtene som beskrives under er kommet til som følge 
av vedtaket i By- og stedsutviklingsutvalget. Plan- og byggs opprinnelige innstilling til 
samtlige fortettingsønsker finner man i dokumentet “Sammendrag av merknader”. 
 
Borghilds vei 46 
For denne eiendommen er det mottatt flere innspill etter merknadsperioden. Foreslått 

fradeling er basert på grunneiers foretrukne alternativ A fra innspill datert 09.07.2019. 
Eiendommen grenser til en kommunal snuplass hvor det allerede i dag er mange garasjer 
og biloppstillingsplasser. Det vil ikke være tillatt med nye avkjørsler til denne 
eiendommen, fordi det vil bli vanskelig å finne et sted å deponere snøen om vinteren. 
Plan og bygg foreslår at tomten deles slik at eksisterende garasje blir tilhørende den 
fradelte tomten. Iht. reguleringsbestemmelsene har eier av eksisterende bolig hjemmel 
til å bygge en ny garasje til seg selv etter at tomten er fradelt. Dette kan ikke skje ved 
siden av eksisterende garasje siden det ikke tillates flere avkjørsler. Ny garasje må 
plasseres ved siden av eksisterende bolig i det området som i dag brukes som 
biloppstillings- og båtlagringsplass og hvor det derfor er en eksisterende avkjørsel. 
Garasje må være minst 5 meter fra tomtegrensa.  
 
Grunnet lite plass på tomta, må ny tomtegrense legges svært nærme eksisterende hus. 
Det vil være 2 meter mellom ny eiendomsgrense og eksisterende bolig og 2 meter 

mellom ny eiendomsgrense og byggegrense for ny bolig. Det er ikke mulig å oppnå en 
avstand på 8 meter mellom alle deler av eksisterende bygg og nytt bygg. Det vil derfor 
være brannkrav for de deler av den nye bebyggelsen som ligger nærmere eksisterende 
hus enn 8 meter. Eier av Borghilds vei 46 har fått tillatelse av eier av eiendommen vest 
for tomta om å bygge 1 meter fra felles grense. Byggegrensen er derfor lagt 1 meter fra 
eiendomsgrense mot friområde i vest. 
 
Fradeling fra denne tomten er utfordrende. Den nye tomten vil bli smal og komme svært 
nærme eksisterende bebyggelse. Terrenget faller bratt mot vest. Evt. forstøtningsmur og 
sikringstiltak må løses på egen tomt. Etter fradeling finnes det begrensete muligheter for 
uteoppholdsareal på bakkeplan for ny bolig. 
 

  
Skisse fra forslagstiller       Utsnitt fra plankartet 

 
Borghilds vei 28 

Eier av Borghilds vei 28 har sendt inn et forslag til tomtedeling. Høydesetting og 
byggegrenser er foreslått av plan og bygg. Utfordringen på denne tomten er blant annet 
parkeringsløsningen. Det finnes flere alternativer for at både den nye og den 
eksisterende boligen skal ha parkeringsmuligheter. Eksisterende garasje er en 



dobbelgarasje som kan deles mellom gammel og ny tomt. Dette kan løses for eksempel 
ved seksjonering eller ved at garasjen skilles ut som egen tomt. Plan og bygg har gjort 
en liten justering i forhold til tomtedelingen slik den er foreslått av grunneier ved at ny 
eiendomsgrense er lagt i muren som er etablert mellom avkjørsel til garasjen og 
uteområdet. På den måten kan garasjen og avkjørselen skilles ut som egen felles tomt 
hvis det er ønskelig. Byggegrensen er lagt 8 meter fra eksisterende husvegg for å ivareta 
brannkrav. Byggegrense mot nord er lagt 2-3 meter fra eiendomsgrensen siden tomten 
er smal og siden det er god avstand til nærmeste bygg mot nord. Vi ønsker innspill fra 
grunneier og naboer angående tomteinndeling, atkomstforhold, parkeringsløsning, 
kotehøyde og byggegrenser. 
 

  
Skisse fra forslagstiller        Utsnitt fra plankartet 
 
Borghilds vei 10 
Grunneier for eiendommen 40/422 har ikke tegnet opp en løsning for hvordan de foreslår 
eiendommen delt. Tomten er utfordrende pga. store høydeforskjeller, og det er veldig 
krevende å få til en adkomst som har stigningskrav i tråd med veinormalen. Eiendommen 
grenser bare på oversiden til offentlig vei. I sør grenser eiendommen til offentlig 

friområde. Det betyr at den fraskilte tomten må ha parkeringsløsningen oppe ved veien, 
og at gangadkomsten til boligen må løses via trapper. Eksisterende bolig disponerer 
halvparten av en dobbelgarasje og en carport. På vestsiden av tomten stiger terrenget. 
Her er det anlagt terrasse, og området blir brukt som uteareal. Det er her det er best 
solforhold om ettermiddagen/kvelden. Plan og bygg har utarbeidet et forslag der 
atkomsten skjer på østsiden av huset, f.eks ved at halvdelen av eksisterende 
dobbelgarasje kan være parkering for ny tomt. Gangadkomst til ny tomt kan skje enten 
gjennom garasjen eller på utsiden av garasjen gjennom eksisterende carport. Carporten 
vil være parkeringsløsningen for eksisterende bolig. Dette foreslås av hensyn til 
uteplassen til den eksisterende boligen samt for å bevare en god terrengovergang mot 
Borghilds vei 8. Vi ber om innspill fra grunneier og naboer til den foreslåtte løsningen. 
 



  
Flyfoto som viser eiendommen Borghilds vei 10     Utsnitt fra plankartet 

 
 
 
Borghilds vei 3 
Etter merknadsfristen for oppstart av planarbeid har det kommet inn revidert innspill fra 
eier av Borghilds vei 3 med en oppdatert situasjonsplan. Nyeste innspill ligger til grunn 
for forslaget som er tegnet i plankartet. Eier av Borghilds vei 3 har utarbeidet en 
høydesatt situasjonsplan som ligger til grunn for foreslått tomtedeling. Sent i prosessen 
har eier av Borghilds vei 5 også kommet med ønske om fradeling av tomt. Begge eierne 
ønsker at tomtene ses i sammenheng, noe som er fornuftig for å få til en god løsning. 
Plan og bygg foreslår en felles adkomstvei som legges med senterlinja i 
eiendomsgrensen. Det betyr at forslaget til eier av Borghilds vei 3 justeres ved at 
adkomstveien flyttes 0,5 meter mot vest. Det er ikke henvist til veinormalen i 

bestemmelsene på grunn av planens alder, men veinormalen gjelder uansett. 
Ingeniørvesenet aksepterer en stigning på maks 12% for private avkjørsler. Dette kan 
også legges til grunn her. Plan og bygg har lagt frem tomten slik den er foreslått av 
grunneieren, men foreslår etter høringen å innskrenke byggegrensen på østsiden for å 
sikre ubebygd areal på tomten. 
 

  
Skisse fra forslagstiller        Utsnitt fra plankartet 

 
Borghilds vei 5 
Eier av Borghilds vei 5 har ikke sendt inn innspill innen merknadsfristen for oppstart av 
planarbeid. Innspillet hans er derfor ikke oppsummert og kommentert i «Sammendrag av 



merknader». I tråd med vedtaket i By- og stedsutviklingsutvalget har vi allikevel lagt inn 
forslag til fradeling av en tomt i plankartet. Eier av Borghilds vei 5 har ikke tegnet en 
detaljert løsning og ikke planlagt adkomsten til den fradelte eiendommen. Tomtens 
topografi vil kreve en lignende løsning som for Borghilds vei 3. Adkomsten er foreslått via 
felles adkomstvei, se kommentar over. 

  
Skisse fra forslagstiller       Utsnitt fra plankartet 

 
 
 
Sigrids vei 9 
Denne eiendommen ligger i et tidstypisk boligområde. I henhold til kommuneplanen 
regnes området som ferdig utbygd og skal ikke fortettes. Grunneier ønsker allikevel å 

fradele en tomt. Vist tomtedeling følger det som forslagstiller har skissert. Eksisterende 
garasje forutsettes fjernet. Det gjøres oppmerksom på at byggegrense for ny tomt 
kommer nærmere enn 8 meter fra eksisterende bolig. Alle bygningsdeler som er 
nærmere enn 8 meter må utføres med brannkrav. Det gjøres også oppmerksom på at 
byggegrense mot sørvest må legges minimum 8 meter fra eksisterende nabobolig i 
Sigrids vei 19. Nøyaktig plassering må måles opp. Forslagstillers skisse er ikke høydesatt. 
Plan og bygg har tatt utgangspunkt i terrenget og terrengoverganger til friområdet og 

nabotomter når vi har fastsatt høyder. Vi ber forslagstiller og naboer om innspill til 
høydesettingen og byggegrenser. 
 

  
Skisse fra forslagstiller        Utsnitt fra plankartet 

 
Sigrids vei 40 
Denne eiendommen ligger i et tidstypisk boligområde. I henhold til kommuneplanen 
regnes området som ferdig utbygd og skal ikke fortettes. Grunneier ønsker å fradele en 
tomt, men har ikke utarbeidet en skisse. Plan og bygg har utarbeidet et forslag med 



adkomstveien lagt mot øst. Terrenget på tomta faller først bratt, mens nedre del av 
tomta er flatere. Her er det mulig å fylle opp terrenget slik at det kommer på samme 
nivå som terrenget på nabotomtene. På den måten kan den nye boligen legges slik at 
adkomsten tilfredsstiller stigningskrav. I høringen ønsker vi innspill fra grunneier og 
naboer til foreslått tomtedeling og høydesetting. Veien ligger litt nord for regulert 
veitrasé i gjeldende plan og ca. 3m nord for eiendomsgrensen. Så lenge veien blir 
liggende der den ligger i dag vil ny avkjørsel ha tilfredsstillende siktkrav til tross for at 
garasje fra Sigrids vei 42 er plassert i eiendomsgrensen. 
 

  
Flyfoto som viser eiendommen Sigrids vei 40     Utsnitt fra plankartet 

 
 
Tretjønnveien 49 
Fester av Tretjønnveien 49 har i merknadsperioden spilt inn ønsket om fortetting med 3 

nye tomter. Etter førstegangsbehandling i By- og stedsutviklingsstyret har forslagstiller 

trukket sitt forslag om fortetting og ønsker nå å beholde tomten slik den framstår i dag. 

 

 

I tillegg er det gjort noen tekniske justeringer i forhold til det plankartet som ble 

behandlet i By- og stedsutviklingsutvalget. Dette gjelder følgende: 

 

Borghilds vei 43 og 45 
Det er gjort en teknisk justering av felles adkomstvei i forhold til det forslaget som ble 
behandlet i By- og stedsutviklingsutvalget. Svingradius er økt slik at det er i tråd med 
veinormalen. Som før vises alternativ adkomst på plankartet som eget temakart. Velges 
den alternative løsningen, så får Borghilds vei 43 ikke muligheten til å fradele en tomt. 
Den alternative adkomstveien tar også opp verdifullt areal på vestsiden av tomtene. For 
tomt 3 er maks høyde på 1. etasje gulv redusert til kote +97. I høringen ønsker vi 
innspill til tomtedelingen og adkomstløsningen. 
 



  
Felles adkomst for Borghilds vei 43 og 45     Alternativ adkomst til Borghilds vei 45 

 
Holdalsnuten 15 
Det er gjort en teknisk justering ved at maks kotehøyde er løftet med 0,5 meter til 
+103,5 for å få til en bedre avkjørsel. Tomtedeling forutsetter at eksisterende bolig kan 
ha kjøreadkomst over ny fradelt tomt. Dette kan sikres med tinglyste rettigheter. 
 

   
Flyfoto som viser eiendommen Holdalsnuten 15 

 
 

Gisela Nilsen, 15.09.2020 


