
 

Plan og bygningsavdelingen 

Ås kommune 

Skoleveien 1 Postboks 195  

1430 Ås 

post@as.kommune.no 

 

27.09.2019 

Sak nr: 17470/13  

Gnr.: 102 Bnr.: 397, Haugenveien 25-27 

SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GESIMSHØYDER. 

Det søkes om dispensasjon på gesimshøyder i forhold til kotehøyde gitt i rammetillatelse 25.11.2013. 

Koter angitt ved søknad om byggetillatelse er for bygg A: K+ 135,800 for bygg B:  K+ 140,500 og for 

øverste etasje bygg B: K+ 144,0 

Ved uavhengig kontroll, som kommunen har bedt om gir målingene at gesimshøyden er overskredet 

med henholdsvis 0,2 M for Bygg B (øverst) og 0,4 M for Bygg A (nederst). 

Innmålingen er foretatt på ok beslag langs siden av industribygg som vender mot syd. Gesimsen er 

rett og lik rundt hele, takflaten ligger under gesimsen. Målingene er foretatt på siden som vender 

mot bolig-eiendommene, sør for industribygget. Avstanden fra fasaden til nabogrensen er ca 24 M. 

Industrieiendommen er avskjermet med et parkbelte i 10 M bredde, som er plantet til med store 

trær, med store flotte bladkroner. 

 

 



 

FØLGENDE AV OVERSKRIDELSEN AV GEISIMSHØYDEN 

Haugenveien 25-27 og 29 utgjør et samlet industrimiljø i Ås kommune. Bygningene huser ulike 

virksomheter, småindustri, bedrifter som supplerer entreprenørvirksomheter, montører, mindre 

virksomheter, proffbutikker, spesialverksteder. Lokalene er i bruk unntatt plan 3 og 4 i Bygg B vist i 

illustrasjonsfiguren. Parkbelte mot nabo i sør er etablert og vil med noe tid fremstå som et grøntbelte 

med høye flotte trær. 

Rammetillatelsen (figuren under) viser et bygg plassert inn i terrenget for å kunne ta ned høydene 

mot naboene i sør, men også for å gi adkomst med tilgjengelighet rundt hele anlegget. Tomten 

kunne vært planert ut til en rett flate og bygget et bygg oppå. Den røde streken viser et bygg plassert 

på en utflatet tomt. Rød stiplet linje viser det eksisterende terrenget før utgravingen. 

 

 

FASADEUTTRYKK. 

Fasaden er bygget opp av horisontale fasadeelementer som er 1,2 M høye. Disse går opp i et helt 

antall, som er et vanlig uttrykk for bygninger i industriområder. Nabobyggene har tilsvarende 

inndelinger. Fasaden ble prosjektert med elementer med høyde 1,15 M, som ville holde 

gesimshøyden innenfor gitt tillatelse. Leveringsproblemer gjorde at det ble bestilt elementer på 

1,2M. Differansen utgjør på 8 stk plater 8 x 50 mm = 0,4 M. Overskridelsene har ikke medført noen 

annen følge for bygget med hensyn til høyder for øverste dekke i Bygg A og B. Takflatene ligger på 

samme høyde som i godkjent rammetillatelse. Det har således ikke gitt byggherren noen gevinst i 

form av økt volum eller økt areal. 

BÆREKRAFT. 

Det ble vurdert å kutte øverste element. Dette virker arkitektonisk fremmed for et stort 

industrianlegg. Vi ønsker å forme anlegget arkitektonisk med en rolig horisontal inndeling.  

Den største overskridelsen på 0,4 M er på den nederste delen av bygget (Bygg A). 

Naboeiendommene ser over industrihallen og ned på takflaten. 

Tomten er gravd ut, og bygget er lagt inn i terrenget, slik at den nederste delen ligger lavere enn 

utsynet fra hagene til boligeiendommene.  

Fordelen ved å la bygget stå slik det er bygget er at vi nå kan ferdigstille anlegget. Anlegget fremstår 

som et helhetlig arkitektonisk anlegg. I tillegg vil det gi liten gevinst for naboene i sør. De vil se hele 

takflaten litt bedre. 



 

Ulempene vil være fortsatt byggeaktivitet med støy og maskiner i området. Det er forbundet en 

kostnad å endre parapeten for gesimsen. Samfunnsøkonomisk vil dette føre til et stort avfallsvolum 

som må håndteres. Platene er ikke gjenvinnbart avfall. 

 

V e n n l i g   h i l s en 

JAN MUNTHE-KAAS  

Sivil arkitekt MNAL 

 950 46 099 Mobil 

 

Bildet viser Bygg A, nedre del. 



 

 

Bygg B.2, øvre del med adkomstplass. 

 

Bygg A sett fra adkomstplassen oppe. Bygget går opp i hele antall plater. 


