
Lys i berget 
- illustrasjoner av planforslaget med fokus på utsikt for naboer

Målet med dette dokumentet er å belyse/ illustrere hvilken utsikt 
de nærmeste naboene vil få i underetasjen etter utbygging av Lys i 
berget. Bestemmelsene for maks møne i vedtatt plan er vanskelige 
å forholde seg til. I forbindelse med klagebehandlingen er derfor 
maks møne satt til 2 bestemte koter. 

I forbindelse med klagebehandlingen ble maks møne først konk-
retisert til kote 843,5. Denne er nå satt til 842. For å tydeliggjøre 
at intensjonen/ konseptet fra mulighetsstudiet er utgangspunktet 
for videre prosjektering, er det videre lagt inn 2 forskjellige maks 
mønekoter - en for møner som går i retning nord-sør (842) og 
en for møner som går i retning øst-vest. Første forslag til møner i 
øst-vest-gående retning var 839, altså én etasje lavere enn de med 
retning nord-sør. Dette hindrer at man kan få en «vegg» foran de 
nærmeste naboene. I løpet av de siste ukene er denne også senket 
til 837.

Mønehøyder som foreslås vedtatt:
Det siste forslaget til maks møne er 842 for møner i nord-sør-gående 
retning og 837 for møner i øst-vest-gående retning. Det dette betyr er 
at bestemmelsene sikrer siktsoner i nord-sør-gående retning, altså på 
tvers av tomta. 

Reguleringsplan og illustrasjoner:
I illustrasjonene er noen av mønene lavere enn maks møne i be-
stemmelsene. Det er viktig å poengtere hvorfor dette er slik. Il-
lustrasjonene er fra mulighetsstudiet som ble gjort i forbindelse 
med reguleringsplanen. Målet med mulighetsstudiet var bl.a. å se 
hvilken utnyttelse av tomten man kan få, hvordan ny bebyggelse vil 
forholde seg til eksisterende bebyggelse og hvilket uttrykk som kan 
passe til tomta. Mulighetsstudiet konkluderte med en relativt høy 
utnyttelse, men at bebyggelsen vil oppleves lettere og ivareta mye 
sikt for naboene dersom bebyggelsen deles opp i forskjellige mø-
neretninger i forskjellige høyder. Etter mulighetsstudiet var ferdig 
ble det satt en bestemmelse for maks møne som gjør det mulig å 
bygge de høyeste volumene i mulighetsstudiet og som gir en liten 
buffer dersom detaljprosjekteringen krever litt tykkere etasjeskiller 
eller mindre endringer i planneringshøyden enn mulighetsstudiet 
tok utgangspunkt i. For de høyeste byggene er denne bufferen nå 
fjernet og man har senket møne fra opprinnelig mulighetsstudie.

Endelig plassering av byggene/ mønene er ikke satt i regulering-
splanen eller bestemmelsene. Det betyr at disse kan endres i neste 
fase. Man er likevel ikke helt fri. Planbeskrivelsen og dette doku-
mentet viser tydelig en intensjon om varierende byggehøyder/ op-
pbrutt struktur og den viser at man har tenkt på utsikt for naboene. 
Denne intensjonen er noe man må følge opp videre i prosessen. Det 
er viktig å påpeke at dette dokumentet fokuserer på utsikt fra un-
deretasjen til de nærmeste naboene. Øyehøyde fra 1. etasje til disse 
hyttene ligger over 842. 



Utsiktsbilder fra modell

Vedlagt er utsiktsbilder fra de 3 nærmeste naboene. Bildene er tatt i 
øyehøyde, 1,5m over terreng. 

Som tidligere beskrevet er noen møner i mulighetsstudiet lavere enn 
maks møne i bestemmelsene. Det er derfor lagt inn gjennomsiktige 
volum (gråe med svarte linjer) som illustrerer hvor disse mønene ville 
vært dersom man bygget helt opp til maks møne i bestemmelsene.

I illustrasjonene er det lagt inn en svart horisontal linje. Denne følger 
eksisterende terreng på kote 842.

Innhold og forklaring

Kart med utsikt (NaboKart)

Disse kartene tar utgangspunkt i siktlinjer mellom de høyeste mønene. 
Her er det mest sentrale at man i alle tilfeller får siktlinjer mot 
Hartevann og mere enn det. Endelig plassering/ rotering og høyde på 
byggene vil påvirke dette i mere eller mindre grad, men det illustrerer 
at her er utsikten til naboene tenkt på og at det er mulig å opprettholde 
mye utsikt i neste fase. Den grå halvsirkelen er en ca-grense for hvor 
man vil kunne se bakken fra naboene over de øst-vest-gående mønene, 
dersom de bygges i full høyde. 

Noen områder er skravert gult. Dette er sikt man har med høydene 
som ligger i modellen, altså dersom det midterste volumer blir en etasje 
lavere enn de to i øst og vest. 

Det er også vist utsikt over kote 860 bak mønene i nord-sør-gående 
retning. Hvor mye man ser over denne koten er avhengig av hvor langt 
borte terrenget er fra hyttene. Siden topp møne ligger over øyehøyde 
hos to av naboene, vil utsikten bli en skrå linje oppover. Si at helnin-
gen fra øyehøyde ved disse naboene til topp møne på lys i berget blir 
mellom 2 og 5 prosent. Da vil man se alt over kote 892 som er 1000m 
unna og 1092 som er 5km unna (gitt 5%). Dette vil også selvfølgelig 
være avhengig av endelig plassering av bygg. Kartene tar ikke høyde for 
saltaket. Siden takene skrår ned fra mønet, kan siktsonene reelt sett bli 
enda større. Øyehøyde for 1198 vil bli litt over 842, og man vil dermed 
se alt over 842.

Snitt

Snitt er oppdatert, slik at de nå viser topp møne 842 og 837. Det er også 
lagd et snitt til for tomt 1186. 

I snittene for 1197 og 1198 er det vist siktlinjer over mønene i øst-
vest-gående retning. Den ene linjen viser siklinjen med utgangspunkt 
i høydene fra mulighetsstudiet, den andre viser siktlinjen dersom man 
bygger helt opp til maks møne i bestemmelsene og trekker dette mønet 
langt sør. 

Det er ikke vist siktlinjer for 1186. Dette er siden det ikke ligger bebyg-
gelse rett sør for denne tomta/ bygget. 

Det er også laget snitt som er zoomet ut. Her ser man enda mer av sik-
tlinjene.

02.05.2019Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient
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Nabo 2/1198

Øyehøyde kote 841,5.

Utsikt som bevares.

Utsikt som bevares med tegnet forslag.

Grense for utsikt over tverrliggende møne.
Området før linjen skjules av tverrliggende bygg, 
utsikten for områder etter linjen bevares. 

Tilnærmet utsikt etter dagens tegninger,
sett fra underetasje.  Øyehøyde kote 842,9
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Høyder

Høyder på oppholdsarealet ved underetasjen til naboene er kontrollert i kartgrun-
nlaget. Det er ikke alltid man kan stole på kotene siden de ikke alltid er oppdatert, 
eller tar høyde for verandaer m.m. Siden det er meterskoter, kan man heller aldri 
være helt sikker. Det er ofte sikrere å gå ut ifra asfaltkanter, verandaer, mønelinjer 
eller andre horisontale linjer. Det kan også forekomme mindre feil på mønehøyder 
og andre linjer i kartgrunnlaget, men dette er det nærmeste man kommer uten eks-
tra oppmåling av landmåler.

Hvordan høydene er “funnet” (i “funnet” ligger det at utearealene til 1197 og 1186 
ikke ligger inne med sikre nok referanser):

Alle topp møner ligger i kartgrunnlaget:
1198: kote 851,28
1197: kote 849,59
1186: kote 848,89

I tillegg ligger veranda for 1198 inne på kote 841,41.
Det ligger ikke inne eksakte høyder på uteområdet til 1197 og 1186.

Differansen mellom topp møne og veranda på 1198 er 9,9m
Vi antar at differansen er den samme for 1197 og 1186.

Det gir følgende kote på utearealene:

1198: kote 841,4
1197: kote 839,7
1186: kote 839,0

Videre er øyehøyde satt til 1,5m over disse høydene. Det gir:
1198: kote 842,9
1197: kote 841,2
1186: kote 840,5

Vi har etterspurt utsiktsbilder fra naboene, slik 
at vi kan kontrollere illustrasjonene vi lager. 
Dette er det eneste bildet vi har fått. Illustras-
jonene er derfor basert på dette bildet, model-
len, kartgrunnlaget og koter i kart på nett.
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+833

+836

+839

+842

Høydene som er angitt er høyder i modellen. Reguleringsbestem-
melsene tillater 842 for møne i nord-sør-gående retning og 837 i 
øst-vest-gående retning



Bilder fra modell
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Øyehøyde kote 840.

Utsikt som bevares.

Utsikt som bevares med tegnet forslag.

Grense for utsikt over tverrliggende møne.
Området før linjen skjules av tverrliggende bygg, 
utsikten for områder etter linjen bevares. 

Tilnærmet utsikt etter dagens tegninger,
sett fra underetasje.  Øyehøyde kote 840,5
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Utsikt som bevares med tegnet forslag.

Grense for utsikt over tverrliggende møne.
Området før linjen skjules av tverrliggende bygg, 
utsikten for områder etter linjen bevares. 

Tilnærmet utsikt etter dagens tegninger,
sett fra underetasje.  Øyehøyde kote 841,2
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Utsikt som bevares med tegnet forslag.

Grense for utsikt over tverrliggende møne.
Området før linjen skjules av tverrliggende bygg, 
utsikten for områder etter linjen bevares. 

Tilnærmet utsikt etter dagens tegninger,
sett fra underetasje.  Øyehøyde kote 842,9
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Høyeste møne (øst-vest) i modell
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