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3 Raymond Hermansen, 
datert 18.12.2019 

Gnr./bnr. 684/1, 684/3 (Korsebergåsen, Torsnes) 
Viser til framtidig boligfelt på Korsebergåsen (B44) som ble lagt 
inn av bystyret før utlegging til andre gangs høring. Grunneier 
har ikke blitt kontaktet angående dette og han har heller ikke 
signalisert at han ønsker utbygging på eiendommen.  Mener 
dette må være et forsøk på å få ham til å avgi grunn til gang- og 
sykkelvei. Aksepterer ikke å avgi grunn, verken til gang- og 
sykkelvei eller til boligbygging. 

15 Henrik Hansen (på vegne 
av beboerne i Veelsmyra), 
datert 22.01.2020 

Torsnessamfunnet og Veelsmyra velforening er svært fornøyd 
med planforslaget. Peker imidlertid på et par punkter som bør 
hensyntas: 

 Skogsområder med høy bonitet bør skånes for 
framtidig utbygging 

 Det kan være hensiktsmessig å skyve litt på 10 
minutters-regelen der det er etablert god gang- og 
sykkelinfrastruktur. 

 
Mener plasseringen av framtidig utbygging i Torsnes på 
impediment legger til rette for god og bærekraftig utvikling. 
Fornøyd med at utbyggingsområdet på Veelsmyra syd er tatt 
ut, da dette er et viktig nærmiljøområde.  
 
Håper dette planforslaget blir stående etter høringsrunden. 

25 Jon Erik Holm, datert 
03.02.2020 

Gnr./bnr. 683/2, 683/3 (Veel, Torsnes) 
Grunneierne for området Veel syd mener det må tas inn igjen i 
arealdelen som framtidig boligområde. Argumenter for dette: 

 Alle faglige vurderinger tilsier at det er et fornuftig sted 
å bygge boliger. 

 Ligger inntil eksisterende boligområde. 

 Infrastruktur ligger til rette.  

 Kort gangvei til skole, barnehage og butikk. 

 Minimalt med dyrket mark vil gå med for å sikre 
adkomst fra Thorsøveien. 

 
Mener protestene fra beboerne i Veelsmyra bygger på en 
misforståelse om at adkomsten til nytt boligfelt vil gå gjennom 
det etablerte boligområdet. Veiadkomst er planlagt mot 
Thorsøveien, beboerne i Veelsmyra vil kun merke gangtrafikk 
gjennom sitt område. 
 
Hevder at det ikke er noen allmenn motstand mot utbygging i 
Veel blant innbyggerne i Torsnes. Tror det kan bli større 
motstand dersom man tar hull på urørte områder. 
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Mener at Veel syd i liten grad brukes til rekreasjon og friluftsliv 
og at det uansett er større skogsarealer tilgjengelig i syd. Man 
kan også hensynta rekreasjon og friluftsliv i en reguleringsplan. 
 
Betrakter eiendommen hvor det drives med hest som et 
fremmedelement der den ligger inntil eksisterende 
boligområde. Det kan ikke være riktig at denne skal forhindre 
utvikling av området. I og med at eiendommen allerede ligger 
inntil et boligområde, vil ikke ny bebyggelse føre til ytterligere 
problemer. 
 
Kritisk til at grunneierne ikke ble innkalt til befaringen 
politikerne var på tidlig i desember 2019. Mener det er i strid 
med vanlig forvaltningsskikk at det ikke ble skrevet noe notat 
eller referat fra befaringen.  
 
Mener Korsebergåsen er uaktuelt til boligbygging: 

 Grunneier er sterkt imot utbygging 

 Adkomst til området vil gå berøre annen grunneier som 
ikke har noen grunn til å avgi mye dyrket mark til 
adkomst og gang- og sykkelvei.  

 Et urørt område som det ikke er naturlig å ta hull på når 
man kan bygge i tilknytning til eksisterende 
boligområde. 

 
Gang- og sykkelvei er også en utfordring om man tenker 
boligbygging i nordre del av Korsebergåsen. På grunn av 
bebyggelsen langs veien vil det kunne bli betydelige kostnader.  
 
Stiller spørsmål ved hvorfor naboprotester har blitt tatt til følge 
ved Veelsmyra og ikke ved det nye boligfeltet sør for 
Skytterhuset, hvor berørte naboer også skal ha protestert. 
Mener det er forskjellsbehandling og at man er avhengig av å 
kjenne noen for å få gjennom planer.  

41 Anne Marie Berg, datert 
11.02.2020 

Gnr./bnr. 678/10 (Torsnes v/ Lunds hagesenter) 
Viser til avslått innspill (GU 37) om å gjøre om LNF-område til 
boligformål på eiendommen. Ønsker nå å sette opp rekkehus 
for godt voksne kun på det nederste arealet, som både i 
gjeldende og forslag til ny arealdel har bebyggelse og anlegg 
som arealformål. Arealet er vist på vedlagt kart. Flatt og fint 
område på ca. 1,75 daa. Tror det kan bli plass til to rekker av 
fire boenheter. Vil sette opp støyskjerming mot veien.  
 
Mener Torsnes trenger utbygging og at det er viktig at det blir 
gitt tillatelser der det faktisk vil bli bygget ut og ikke til noen 
som ikke har tenkt å gjøre det. 

54 Byggmester Arild 
Andersen v/Thore Olsen, 
mottatt 14.02.2020 

Vedrørende rullering av arealplanen for 679/37 Lyarkollveien. 
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Ønske om å belyse saken på nytt. Det er nettopp fordi tomten 
ligger i LNF-område at det er ønskelig å få rullert den inn i ny 
plan. 
 
Avstand til lokalsenter må betraktes som nær i slike områder. 
 
Delen som er regulert til grønnstruktur kan beholdes, selv om 
resterende blir bebygd. 

58 Byggmester Arild 
Andersen v/Thore Olsen, 
mottatt 14.02.2020 

Vedrørende 696/79 Torsnes 
Ønsker å belyse saken på nytt. Gjeldende eiendom ble skilt ut 
som boligtomt tidlig på 90-tallet. Vei og offentlig vann og avløp 
ligger til tomtegrense. 
 
Det er urimelig å bruke avstand til lokalsenter, da det f.eks er 
like langt til Holm. Holm har heller ikke gang- og sykkelsti. 

91 Beboere Toresvei i 
Torsnes, mottatt 
16.02.2020 

B36 
Området har fortidsminner fra 2. verdenskrig. 
Flere områder med tydelige spor etter steinbrudd. 
Rikt dyreliv i området 
Oppkommet i området med vann hele året og det er sett firfisle 
el salamander der. 
Hvorfor rasere denne lille grønne oasen? 
Veelsmyra har i dag infrastruktur som var planlagt med tanke 
utbygging i fase 2. Et mye mer naturlig utbyggingsområde. 
De fleste hus i området er bygget i gammel stil. Trist at området 
vil endres. 
Området ligger ved en skytterbane med veldig liten p-plass. Til 
tider mye støy og mange biler overalt. 
Trang adkomst 
Gangsti og barnehage. For å komme til to av adressene må 
eksisterende gangsti brukes. Rett over veien er det en lavvo 
som brukes av barnehagen. Ved en utbygging må veien bygges 
om. 

105 Olav Ødegård, mottatt 
14.02.2020 

682/1,2,5 Adkomst til et eventuelt boligfelt vil måtte gå over 
eiers eiendom. Det vil ikke gis tillatelse til dette. Korseberg 
skårer rødt på to områder. Det kan ikke være slik at andre 
innspill med rød markering avslås. Og innspill via bystyret uten 
forutgående vurderinger godkjennes. Viktig friluftsområde. 
Andre innspill er avslått på grunn av avstand til skole, mens 
dette ikke er et argument for gjeldende arealer. Det er også 
sepesielt at argumentet om kulturhistorisk landskap av nasjonal 
verdi tilsidesettes. Det bes om at boligbygging i Korsebergåsen 
tas ut av planen. 

113 Torsnes 
lokalsamfunnsutvalg og 
Torsnes arbeiderpartilag 
v/Ottar Weel og Ulf Berg, 
mottatt 13.02.2020 

Positive til utbygging i Torsnes og flytting av hyttefelt på Bevø. 
De reagerer imidlertid på at politikerne har kommet med nytt 
innspill til annen gangs høring til tross for at det ble presisert at 
det ikke var mulig å komme med nye innspill i denne runden. 
Dersom grunneier på Korsebergåsen ikke ønsker utbygging, vil 
dette innebære et betydelig tap av boligenheter i Torsnes. 
Gang- og sykkelvei til skolen innebærer store kostnader, vil ta 
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tid og hvis den legge langs fylkesveien vil den ligge utenfor 10 
minuttersgrensa. 
 
Utbyggingsmulighetene (60 boenheter) på Glosli er for 
begrenset til at utbygger vil bygge ut feltet. En annen utbygger 
har fått tildelt 40 boliger, men har bare søkt om 19. Resterende 
bør flyttes til andre foreslåtte boligfelt i Torsnes. 
 
Grunneiere i Veelsmyra er skuffet, området ligger klart innenfor 
10 minuttersregelen. Det reageres også på politikernes befaring 
uten at grunneiere ble informert. 
 
Det tas ikke stilling til prioriteringer av nye boligfelt i Torsnes, 
men bygda trenger boligbygging. Det reageres på prosessen. 

114 Arne August Korseberg, 
mottatt 17.02.2020 

684/1 En av grunneierne stiller seg positiv til utbygging på 
Korsbergåsen. Området er attraktivt som boligområde med 
nærhet til friluftsområder og infrastruktur. Torsnes trenger 
utbygging for å ivareta bygdas tjenestetilbud og flott skole med 
ledig kapasitet. 

129 GG prosjekt AS v/ G plan 
AS, datert 17.02.2020 

Veelsmyra, Torsnes 
Viser til at kommuneadministrasjonen har vært positiv til 
omdisponering til boligformål sør for eksisterende boligfelt på 
Veelsmyra. KU viser også at området er egnet for slik utbygging. 
 
Ved bystyrets behandling i desember 2019, ble dette 
byggefeltet tatt ut av arealplanen, med begrunnelsen at det har 
blitt oppfattet som kontroversielt av lokalsamfunnet.  
 
Innsender kjenner seg ikke igjen i dette. Har hatt tett dialog 
med Torsnes LSU og lokalbefolkningen, og mener at begge 
peker på Veelsmyra som det beste utbyggingsområdet for 
boliger i Torsnes. Motstanden mot prosjektet kommer fra en 
mindre gruppe beboere i Veelsmyra og enkeltpolitikere i 
posisjonen, noe som har kommet fram under høringene av 
planforslaget. Reagerer på at Veelsmyra velforening i sin 
uttalelse av 22.01.2020 uttaler seg på vegne av "Torsnes-
samfunnet".  
 
Uenig i at foreslått utbyggingsområde har stor verdi som 100-
metersskog for skolen, som motstanderne av prosjektet 
hevder. Store deler av området er tettbevokst ungskog og 
oppleves stedvis som uframkommelig. Turstien gjennom 
området er mye brukt av beboerne i Veel, men forutsettes 
videreført i et eventuelt utbyggingsprosjekt. Skole og 
barnehager bruker heller et skogsområde ca. 700 meter sør for 
prosjektområdet.  
 
Ber om at bystyret orienteres om det faktiske konfliktnivået i 
prosjektet og at dette legges til grunn for videre behandling. 
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Ber om at området tas inn igjen som framtidig boligområde i 
arealplanen, slik det var i kommunedirektørens forslag. 

141 Torsnes bondelag, datert 
17.02.2020 

Svært positivt at det legges til rette for boligbygging i Torsnes, 
noe som bidrar til å utvikle Torsnes som lokalsamfunn. 
 
Viser til 10-minuttersregelen og undres over prioriteringene 
som er gjort mellom boligprosjektene Lunds, Veelsmyra og 
Korseberg. Lunds ligger utenfor 10 minutters gangavstand, men 
har gang- og sykkelvei og man bør derfor kunne se vekk fra 10-
minuttersregelen. På Veelsmyra ligger alt til rette for utbygging. 
Virker underlig å prioritere Korseberg når den ene grunneieren 
er negativ til utbygging. 
 
Det må åpnes for etablering av frittstående bolighus for å få en 
levende bygd. 
 
Driftsbygninger kan fort bli høyere enn ni meter pga. 
framtidens behov for effektiv drift. Arealplanen må legge til 
rette for at slike næringsmessige hensyn kan tas. Mener de 
samme høydehensynene som på Øra bør gjelde de 
næringsdrivende på bygda. 

 

 


