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SAGAVEIEN 2A – GNR/BNR 55/504 –  
OPPFØRING AV HAGESTUE, SVØMMEBASSENG OG PERGOLA 
- RAMMESØKNAD 
- DISPENSASJONSSØKNAD  
 
På vegne av tiltakshaver Heming Rio og Sara Roberts søkes det om tillatelse til tiltak for 
nybygg av hagestue, svømmebasseng og pergola i tilknytning til deres enebolig i Sagaveien 
2A.  
 
1 Kort beskrivelse av  tiltaket 
Tiltakshaver har bodd i boligen siden den ble bygget for 10 år siden. De har tre barn i alderen 
12, 9 og 4 år. Boligen ligger midt i Ås sentrum med veldig kort avstand til både skole og 
togstasjon. Dette ønsker de å fortsette med, i alle fall så lenge barna er små. På terrassen har 
de i dag en spisegruppe og en sofagruppe. For å kunne sitte ute også når været ikke er så 
bra, ønsker de å etablere tak over sittegruppene. Derfor planlegger de å bygge en pergola 
over spiseplassen og en hagestue i forbindelse med sofagruppen.  
 
Mellom hagestuen og boligen vil det bli en ekstra kvalitet med et lite svømmebasseng på ca 
3x6 meter. Hagestuen på 23 m2 BRA / 30 m2 BYA er planlagt med store foldedører som kan 
åpnes helt om sommeren når det er varmt, og som kan lukkes når det er kaldere i været og 
derved forlenge sommersesongen. Her vil det bli plass til sofagruppen og et enkelt utekjøkken 
under tak.  
Med tre barn vil det bli et økende behov for plass til å oppholde seg når de tar med venner 
hjem, slik at hagestuen også kan benyttes som en ekstra stue ved behov. 
 
Hagestuen er planlagt med en høyde på 3 meter, flatt tak og to store foldedører. 
Formspråket er stramt og enkelt og tenkt utført i pusset mur eller enkel hvitmalt kledning.  
Tiltaket vil medvirke til at uteplassen fremstår som en liten oase, som på en enkel måte øker 
familiens livskvalitet. Både barn og voksne kan ha det fint både sammen med hverandre og 
med venner og familie.  
 
 
 
2 Kommunale bestemmelser som legges til grunn i planleggingen 
Da det ikke foreligger konkrete reguleringsbestemmelser knyttet til eiendommen, vil 
planbestemmelsene i kommuneplanens arealplan Ås kommunes kommuneplan 2015-2027 
legges til grunn ved planleggingen av tiltaket. 
 
 
 
3 Behov for dispensasjon vedr. overskridelse av maksimalt tillatt areale for garasje/uthus 
Den eksisterende garasjen har et areale på 36 m2 BYA. Den planlagte hagestuen er på 30 
m2. Garasjen og hagestuen vil få et samlet areale på 66 m2 BYA, som er 16 m2 mer enn de 
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50 m2 BYA som Ås kommunes arealplan tillater. For å få godkjent hagestuen er det derfor 
behov for dispensasjon fra arealplanen. 
 
3.1 Det søkes herved om dispensasjon fra Ås kommunes planbestemmelser §18.2 

kulehode 2 om maksimalt tillatt størrelse på 50 m2 BYA samlet for 
carport/garasje/uthus.   

 
- De to byggene på tilsammen 66 m2 er ikke ett stort massivt bygg, men er fordelt på to 

bygg på hver sin side av eiendommen, godt tilpasset eksisterende bolig, med 
harmoniske størrelser. Overskridelsen av arealet er på kun 16 m2 BYA.  
 

- Utnyttelsen er innenfor bestemmelsene i Ås kommunes arealplan. 
Samlet areale for eiendommen med garasje, eksisterende bolig, pergola og hagestue 
er på 180,5 m2. Med en tomtestørrelse på 724,9 m2 blir det en utnyttelse av 
eiendommen på 25 % BYA. Maksimalt tillatt utnyttelse er 25 % BYA. 

 
- Eksisterende bolig er et enkelt hvitmalt toetasjes bygg med saltak. Hagestuen er godt 

tilpasset omgivelsene, med sin enkle tidløse arkitektoniske utforming. Det vil dessuten 
tilføre eksisterende bolig en høyere arkitektonisk kvalitet. 

 
- Hagestuen har en høyde på 3 meter, som er innenfor bestemmelsene i Ås kommunes 

arealplan. Det er allerede anlagt en flott hekk rundt eiendommens hage, som vil 
være medvirkende til at hagestuen blir lite synlig utenfra.  

 
- Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

 
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.  
 
 
 
4 Behov for dispensasjon vedrørende krav til detaljregulering og rekkefølgekrav 
En ny områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble vedtatt av kommunestyret 23.10.2019. 
§2.1 sier at det er krav til utarbeidelse av detaljregulering for alle delområder innenfor 
planområdet. §2.2 sier at det er rekkefølgekrav knyttet til rammetillatelse, igangsetting og 
brukstillatelse innenfor planområdet.  
For å få godkjent tiltaket er det derfor behov for dispensasjon fra disse kravene. 
 
 
4.1 Det søkes herved om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde §2.1 om krav til utarbeidelse av 
detaljregulering og §2.1.1 om rekkefølgekrav knyttet til rammetillatelse eller 
igangsettingstillatelse. 

 
 
 
Begrunnelser for dispensasjonssøknaden i korte trekk: 

- Målet med den nye områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er å kunne øke 
antall boliger i området med ca 3150 boliger frem mot år 2040. 
Den nye sentrumsplanen legger opp til at eksisterende småhusbebyggelse innenfor 
området skal rives og erstattes med nye boligblokker med høy utnyttelse. 
Boligen i Sagaveien 2A er bare 10 år gammel og i svært god stand. Det er derfor lite 
miljørettet å skulle regulere eiendommen og allerede nå rive en nesten helt ny bolig. 
Dette er heller ikke noe tiltakshaver ønsker. Eiendommen er plassert sentralt i Ås 
sentrum, hvor tiltakshaver trives veldig godt med kort avstand til det meste. 
Tiltakshaver jobber i Oslo, og det er derfor av stor betydning å ha kort avstand til Ås 
stasjon. Barna trives veldig godt i skolemiljøet til Åsgård skole, som er ca 1 minutts 



 

 
3             

       

gange fra hjemmet. De vil helst ikke flytte lengre fra skolen eller til en annen skolekrets. 
Tiltakshaver ønsker ikke å regulere eiendommen foreløpig, da de fortsatt ønsker å bo 
her. 
Å tilføre boligen den planlagte hagestuen, samt svømmebasseng og pergola, betyr 
at de får et tilskudd til boligen som gjør at familien får bedre livskvalitet når de skal bo 
her til barna blir voksne. Barna kan få bo på samme sted, og derved få en stabil og 
trygg oppvekst uten endring av skolekrets eller nabolag.  
Det omsøkte tiltaket er et lite tiltak i hagen til eksisterende bolig, som kan ses på som 
en midlertidig løsning ca 10-20 år fremover i tid. Når barna har blitt store og har flyttet 
ut er det mer aktuelt å flytte til en annen bolig i sentrum. Da er boligen blitt 20-30 år og 
mer moden for å eventuelt rives og utvikles i henhold til den nye sentrumsplanen. Å 
godkjenne og bygge dette tiltaket nå, som er et lite tilskudd til eksisterende bolig, vil 
derfor ikke hindre at det om 15-20 år kan rives og erstattes med mer konsentrert 
bebyggelse. Om 15-20 år er vi i år 2035-2040. 

 
- Eiendommen har adkomst fra Sagaveien, noe som gjør at resterende del av 

planområdet kan utvikles og bebygges uten av Sagaveien 2A blir berørt. Det er mulig 
å planlegge den nye bebyggelsen i planområdet i flere byggetrinn, der Sagaveien 
2A kan inngå som et 2. eller 3. byggtrinn om 15-20 år. Derved vil man kunne utvikle Ås 
sentrum i fremtiden innenfor sentrumsplanens intensjoner. Dersom boligen da erstattes 
med mer konsentrert bebyggelse, vil man fortsatt kunne nå målet om 3150 boliger i 
2040.   

 
- Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
 

Konklusjon: Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn 
ulempene.  
 
 
 
Ta gjerne kontakt med Stagrum Arkitekter dersom noe er uklart. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Stagrum Arkitekter  

 
 
 
 
v/Grete Stagrum 
siv.ark. MNAL 
 
 
 
 
 
 
Kopi er sendt: 

- Heming Rio og Sara Roberts, tiltakshaver 
- Alle naboer ved nabovarsel 


