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Nåværende situasjon

Mot øst Mot vest

Sentralt på Tinnheia – omtalt som «Taxi-tomta»

Eiendommen består av for det meste harde overflater, et større langsgående bygg og tilhørende frittstående 
garasje med 3 porter.

Eiendommen grenser mot Skogen borettslag mot vest og ligger overfor boligområdet Gullveien mot øst.



En plan som styrer 
utviklingen i et 
begrenset område

(Stort sett) fremmet av 
private forslagsstillere

Kommunen er 
myndighet

HVA ER EN DETALJREGULERINGSPLAN?



PROSESSEN FRA A TIL Å

• Planinitiativ

• Oppstartsmøte

• Varsling

• Plandokumenter
• Planbeskrivelse

• Dagens situasjon
• Fremtidig situasjon 
• Hvordan planforslaget påvirker 

• Planbestemmelser
• Juridisk dokument (regler for bebyggelsen)

• Plankart
• Juridisk dokument

• Risiko- og sårbarhetsanalyse
• Mobilitetsplan

• Vurdere og kommentere innspill

• Møter med kommunens administrasjon



PROSESSEN FRA A TIL Å



HVOR I PROSESSEN ER VI NÅ?



HVA ER NESTE SKRITT?

• Behandle innkomne merknader og innspill

• Møter med kommune

• Utarbeide plandokumenter

• Fagrapporter og analyser

• Administrativ behandling
• Revisjon

• Politisk førstegangsbehandling

• Offentlig ettersyn



HVORDAN KAN NABOER OG ANDRE PÅVIRKE?

• Sette dere inn i 
plandokumentene

• Stille spørsmål til 
administrasjon 

• Stille spørsmål til 
politikerne

• Være med på befaring

• Komme med innspill nå 
og under offentlig 
ettersyn



HVA PLANLEGGER VI?



▪ Fem rekkehus

▪ Felles avkjøring og gatetun foran boligene

▪ Garasje/carport integrert i bygningskroppen

▪ Privat uteareal mot vest, samt balkong 
og/eller terrasse for hver av boligene



Situasjonsplan

Uteoppholdsareal:

I snitt ca. 50 m2 på terreng (25-120) per 
boenhet, pluss eventuelt takterrasse.





Kvalitet i prosjektet
• Nærhet til tilbud og tjenester, skole, barnehage, fritidsklubb, 

butikk, frisør, rekreasjonsområder

• Trygg skolevei uten kryssing av Tinnheiveien

• Moderne rekkehusbebyggelse vil løfte den urbane kvaliteten 

• Mer arealeffektiv utnyttelse av en sentral og synlig eiendom

• Høyfrekvent kollektivtilbud i nærheten

• Forgrønning av områdets karakter, bedre forhold til biologisk mangfold og overvannshåndtering
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