
Knut Helge Reiersgård
Haugenveien 17
1400 Ski

Ski, den 11.10.19

Ås kommune
Postboks 195
1431 Ås

Kopi: Bios arkitekter, Maya Eiendom

13/00074 - Ang nabovarsel om dispensasjon for brudd på 
gesimshøyde og kotehøyde i Haugenveien 25-27

Viser til mottatt nabovarsel den 04.10.19 fra Bios Arkitekter/Maya Eiendom, hvor det 
søkes om dispensasjon for overskridelsen på kotehøyden på byggene i Haugenveien.

Her blir vi servert en historie på hvorfor dette har skjedd. Hovedårsaken skal 
tydeligvis være leveringsproblemer av fasadeelementer av et helt spesielt mål og som 
ettersigende ikke kan kappes pga det estetiske uttrykket for bygget. Ansvarlig søker 
bedyrer også at byggherre ikke har fått noen goder i form av økt volum på 
bygningsmassen i forbindelse med denne overskridelsen.
Problemet med denne kreative historien er at det kun refereres til overskridelsen av 
den godkjent kotehøyden for bygget, mens gesimshøyden fra ferdig planert terreng 
nevnes ikke med et ord.

Bygg A har pr d.d en gesimshøyde på 9,7 meter fra ferdig planert terreng på sørsiden.
På østsiden er den faktisk enda høyere. Det som er søkt om og er blitt godkjent er en 
gesimshøyde på 8,9 meter fra ferdig planert terreng – en differanse på 0,8 meter. 
Sammen med overskridelsen av kotehøyden på 0,4 meter, så er dette et alvorlig 
brudd på den gitte tillatelsen.

Bygg B har pr d.d en gesimshøyde på 8,9 meter fra ferdig planert terreng ved start av
vegg mellom 3. og 4. etasje. Her igjen, så er det søkt om og godkjent en 
gesimshøyde på 8,4 meter – en differanse på 0,5 meter. Overskridelsen av 
kotehøyden her er på 0,2 meter

Dette er ingen tvil om at disse overskridelsene er blitt gjort med viten og vilje, og med
tanken på at det er lettere med tilgivelse enn tillatelse.

Utbygger og Ås kommune ble informert om denne overskridelsen allerede 
24. november 2018 – med gjentatte purringer -, men det hele har blitt trenert helt 
fram til nå som det foreligger en dispensasjonssøknad og etter at det er blitt gitt 
midlertidig brukstillatelse til flere av firmaene som skulle inn her.

Vi forventer at Ås kommune griper inn og får utbygger til å kappe av øverste 
fasadeelement på bygg A med 0,8 meter, og Bygg B med 0,5 meter. 
Denne typer handlinger som vi ser her kan og skal ikke belønnes, så det å kun 
redusere byggets høyde i forhold til kotehøyde aksepteres ikke.



Vi sliter med støyrefleksjon fra Søndre tverrvei etter at dette bygget kom opp, så hver
cm teller for oss som er beboere. Overskridelsen av høyden på bygg B gjør også mye 
med redusert ettermiddagssolen.

Ser også at ansvarlig søker er bekymret for vårt ve og vel hva støy angår når disse 
korrigeringen skal gjøres. Nå har vi blitt utsatt for grenseløs støy fra dette prosjektet i
over 2,5 år, og hvor dette ikke har blitt ofret en tanke i form at støyreduserende tiltak,
så dette skal vi overbære. Vi har også ved flere anledninger prøvd å få en dialog med 
utbygger ang støyproblemer, uten at dere har vist noen form for interesse for dette.

Når det gjelder det samfunnsøkonomiske aspektet som det også gjøres en poeng av, 
så er det vel dette noe som ansvarlig søker og byggherre må ta på sin kappe. 
Til informasjon, så ble dette bygget i utgangspunktet prosjektert med 
fasadeelementer med en høyde på 1100mm – som er standard – og ikke 1150mm 
som vi ble forklart i historien vi mottok sammen med nabovarselet . . . og så klart har
utbygger fått ut goder i form av økt volum ved disse overskridelsene.

Vi forventer at reduksjonene av gesimshøydene iverksetter i løpet av kort tid . . . 
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