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UTTALELSE TIL NABOVARSEL – SKOLEVEIEN 2 m.fl. 
 
Viser til nabovarsel datert og mottatt 23.10.2020. DARK Arkitekter bistår Skoleveien 2 AS m.fl. i forbindelse med 

pågående detaljregulering for felt BS5 i vedtatt områderegulering for Ås sentralområde. Foreliggende uttalelse er 

utarbeidet og sendt innenfor fristen på 2 uker fra mottatt nabovarsel. 

Forhold til områderegulering for Ås sentralområde, R-287 

Sagaveien 2a er i likhet med Skoleveien 2 og de øvrige naboeiendommene innenfor areal regulert til sentrumsformål, 

BS5, i vedtatt områderegulering for Ås sentralområde. Feltet har krav om samlet detaljregulering for hele BS5. 

Forhold til pågående detaljregulering 

På vegne av Skoleveien 2 AS utarbeider DARK Arkitekter forslag til detaljregulering for felt BS5. Skoleveien 2 AS har 

også ervervet Sagaveien 2b og 2d og mandat til utarbeidelse av reguleringsplan. Skoleveien 2 AS har også tidligere 

vært i forhandlinger med Sagaveien 2a. Oppstart av planarbeidet for BS5 ble kunngjort 17.04.2020. Tiltakshaver i 

Sagaveien 2a sendte uttalelse til oppstart av planarbeid. 

Nabovarsel med dispensasjoner 

Mottatt nabovarsel med dispensasjoner for oppføring av hagestue, pergola og svømmebasseng anses å være noe 

spesiell mht. tidspunktet, da tiltakshaver er klar over pågående planprosess for felt BS5. De omsøkte tiltakene har 

sikkert en brukskvalitet i seg selv, men kan likevel ikke hevdes å være avgjørende for et godt bomiljø slik søker 

argumenterer for. Tiltakene utløser i tillegg krav til dispensasjon fra utnyttelsen i kommuneplanen og bidrag til 

infrastruktur, samt krav om felles detaljregulering for felt BS5.  

Vurdering og oppsummering 

Felt BS5 er en sentral del av nylig vedtatte områderegulering for Ås sentralområde. Feltet er viktig for utviklingen av 

Ås sentrum de nærmeste årene. De omsøkte tiltakene anses hverken å tilfredsstille et prekært behov for 

hjemmelshaver, eller å være et godt bidrag til en helhetlig utvikling av det aktuelle kvartalet. Hensynet til et helhetlig 

Til | Grete Stagrum 
 
Stagrum arkitekter 

Burumveien 6 

1430 ÅS 

Dato | 05 11 2020 
  
 

Grete  Rebecca Stagrum
Vedlegg C-3 



       
 

  
DARK ARKITEKTER AS 

Drammensveien 130 A5 / n-0277 Oslo / 23 13 12 00 / www.darkarkitekter.no / org.nr. 913659023 mva  

  

 

plangrep for felt BS5 må veie tyngre enn tiltakshavers argumentasjon i dette tilfellet. Søknaden med dispensasjoner 

bør derfor avvises. 

Med vennlig hilsen 
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