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en stor del skje i sentrale strøk
mye p.g.a. økende antall eldre og
de flestes vedkommende ønske à
til sentrale bymessige funksjoner.

vil se store fordeler

i kort avstand

til

skole, barnehage etc. Følgelig er det viktig at kommunen kan
tilby attraktive boomràder i kort avstand til sentrale
funksjoner. Området som planlegges regulert er et omrâde som
er svært godt egnet til slike formål. Det ligger like ved

skolene og sentrum samtidig som det grenser til eksisterende
boligområder.
Dersom området reguleres til plasskrevende
næringsvirksomhet,
vil dette være svært vanskelig à kombinere
med utbygging til boligformål.
Det vil også være betydelig

usikkerhet i hva som vil ligge i begrepet plasskrevende
virksomhet både nå og ikke minst i framtida. Det er uhyre
vanskelig

og lite treffsikkert

à

forsøke

å formulere

relevante

krav til hva slags næringsvirksomhet som skal drives i omrâdet
på lang sikt.
En slik regulering innebærer meget stor risiko for at
utbyggingen av området vil stanse opp helt eller delvis. Dette
er hverken kommunen eller grunneierne tjent med. Det er også
et viktig poeng at området snart blir hovedadkomsten
til

Br.dal fra E-6. Vi må sørge for at området framstår attraktivt
(det gjør det dessverre ikke i dag) og gir de som kommer
kjørende et best mulig inntrykk av Br.dal. Dette vil vi som
grunneiere gjøre vårt beste for å få til i samarbeide med
kommunen, men vi er avhengige av gode og fleksible
rammebetingelser.
Vårt forslag er at planen begrenser seg til å fastsette
krav til:
Estetisk utforming av bygg og utearealer.
Gode parkeringsmuligheter
for næringsvirksomhet
og beboere.
Krav til utbygging til boligformål.
Krav til begrenset støy fra næringsvirksomheten
i området.
Dette innspillet gjelder planene for Ringsakervegen
15 med tilhørende gàrds og bruksnummer.
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