
 

 

TREARKITEKTER AS                  post@trearkitekter.no mob. 96 88 88 70 

1 

Oslo, 08.09.2021 

 

 

 

 

Til: 

grunneiere, naboer og offentlige myndigheter 

 

 

Figur 1. Planområdet er lokalisert i firkant på Paradis. Foreløpig planavgrensning vises med svart stiplet linje.  
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Det foreslås å regulere tomt ved Rieber-Mohns veg 41 (gnr. 13, bnr. 525) til boligformål. Det skal tilrettelegges 

for totalt ca. 12 nye boenheter i planområdet. Eksisterende villa tegnet av Ole Landmark inngår i planarbeidet 

og skal bevares. 

I kommuneplanen er området avsatt til bebyggelse og anlegg - Ytre fortettingssone. Formålet er i samsvar 

med ønsket utbygging. Det er vurdert at planen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.  

Kommunens saksnummer er 202112861. 

Det skal vurderes to avkjørsler til/fra området: en fra en kommunal vei mot vest og en fra en privat vei mot 

sørvest (se figur 2). Hovedatkomst til planområdet planlegges fra FV582 Storetveitvegen med tanke på at det 

er ønskelig å tilrettelegge for integrering med lokalsenter Fantoft. 

I planen skal det legges vekt på løsninger for myke trafikanter. Det er også ønskelig å utbedre skolevei. 

 

 

Figur 2. Veier som skal vurderes i forbindelse med etablering av avkjørsler.  
Nøyaktig plassering vil avklares i planprosessen.

 

Forslagstiller i planarbeidet er Trident Bolig AS. 

Plankonsulent er Trearkitekter AS. 

 

Det planlegges en avkjørsel 

fra/til en privatvei mot 

sørvest. 

Det planlegges en avkjørsel 

fra/til en kommunalvei mot 

vest. 
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Grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og andre interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og 

innspill. Eventuelle merknader til oppstartmelding sendes til plankonsulent Trearkitekter AS, c/o Filip Kujawski, 

Ekraveien 80, 0757 OSLO innen 24. oktober 2021. Merknader kan også sendes på epost til 

post@trearkitekter.no  

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Filip Kujawski tlf. 96888870, e-post: filip@trearkitekter.no. Saken kan 

også sees på www.trearkitekter.no/kunngjoringer  

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Filip Kujawski 

plankonsulent/arkitekt MNAL 

http://www.trearkitekter.no/kunngjoringer

