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Stine Irene Mikkelborg Sandholtet

Fra: Inger Torild Hågensen
Sendt: onsdag 20. november 2019 08:11
Til: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet
Emne: VS: Sak nr: 17470/13 Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 og 27
Vedlegg: Q16.Redegjørelse for dispensasjonssøknad og nabovarsling.pdf; 

C.02.Kvittering på Nabovarsel.pdf; B1.Søknad om dispensasjon fra 
gesimshøyde.pdf

 
 

Fra: Jan Munthe Kaas <jan.munthe-kaas@bios-arkitekter.no>  
Sendt: tirsdag 19. november 2019 15:42 
Til: Inger Torild Hågensen <Inger.Torild.Hagensen@as.kommune.no>; Ås kommune <Post@as.kommune.no> 
Kopi: Gunnar Nørbech <gunnar@inka.no> 
Emne: Sak nr: 17470/13 Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 og 27 
 

Sak nr: 17470/13  
Gnr.: 102 Bnr.: 397, Haugenveien 25-27 
 
Redegjørelse for dispensasjonssøknad og nabovarsling. 

Naboer som grenser mot sydsiden av bygget ble sendt et nabovarsel den 27.09.2019 med  «B1.Søknad om 
dispensasjon fra gesimshøyde».  

Redegjørelse 

Redegjørelse for kontrollmåling utført av «Solli & Hoff oppmåling» ble sendt kommunen 11.09.2019. Det er 
redegjort for målepunkter, høyder på gesims (overkant beslag) og høyder i godkjent omsøkt tiltak. 
I søknad om dispensasjonen er det argumentert for at det å beholde byggets utforming med hensyn til: 

 Fasadeuttrykk 
 Sjenanse for naboene 
 Bærekraft 
 At det ikke har ført til noen fordeler (større volum) for utbygger. 

En videre bearbeiding av utført bygg er til stor ulempe for samfunnet, for bygningens arkitektoniske utseende og at 
det vil gi et litt lavere topp-beslag. Det kan være til ulempe for naboene som vil se mer av takflaten. 

Følgende dokumenter er sendt med som korrespondanse i saken: 
Q15.Redegjørelse for høyder.pdf (tekst m. illustrasjoner) 
A10.05_Koordinater.pdf (angivelse av målepunkter) 
A21.006.pdf (tegning) 
E6.A20.003_Rammesøknad Snitt G-G og Fasade nord Fasade syd. (tegning med kommentar) 
Haugenveien 25 27 ÅS punktliste (målepunktliste). 

 

Merknader til nabovarsel 

Det har kommet en felles klage på søknaden om dispensasjon datert 11.09.2019 fra Knut Helge Reiersgård, Anita 
Simonsen, Anne Bøen og Solaug Emberland, som bor i Haugenveien 15,17,19 og 21, hvorav nr.17,19 og 21 er 
naboer. 
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Klage på høyder: 

Klagere har bruk av tall tatt ut ifra tegninger, uten å bruk måleregler angitt i «grad av utnytting» beregnings og 
måleregler fra kommunal – og moderniserningsdepartementet. Vi vil avvise dette grunnlaget. Den gjennomsnittlige 
høyden over terreng er lavere enn angitt i klagen. 

Støy fra bygget. 

Det er utført en støyrapport etter at bygget er tatt i bruk. Støyrapport er sendt til kommunen og den konkluderer 
med at støy fra bygget ikke overskrider støygrensene i hht. T1442. 

Trafikkstøy 

Det er ikke satt noen vilkår i søknad om rammetillatelse til at bygget skal vurderes utifra støy fra Søndre Tverrvei. 
Støykart utarbeidet av Statens vegvesen datert des. 2011. viser eneboligene ligger i hvit sone og ikke er støyutsatt 
fra Søndre tverrvei. Vi kan ikke se at trafikkstøy vedrører klage på målt gesims. 
 

 
Støykart fra Statens vegvesen. 
 
Vedlagt: 
B1.Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde 
C.02.Kvittering på Nabovarsel 
Q16.Redegjørelse for dispensasjonssøknad og nabovarsling. 
 
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken: 
 
Q15.Redegjørelse for høyder 
A10.05_Koordinater 
A21.006 
E6.A20.003_Rammesøknad Snitt G-G og Fasade nord Fasade syd 
Haugenveien 25 27 ÅS punktliste 

 
 
V e n n l i g   h i l s e n / Yours sincerely / 商祺 
 
Jan Munthe-Kaas 
Sivilarkitekt MNAL 
BIOS arkitekter as - Industrigata 69 - 0357 OSLO 
       950 46 099 Mobil 

 
 


