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Gnr 54 Bnr 73 og 85 - Brekkeveien 19 - Boligblokker med 
garasjekjeller - Søknad om dispensasjon 

 
Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 20/03241-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-3 gir Hovedutvalg for teknikk og plan 

dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og § 6.7 i reguleringsplan R-311 for 
Brekkeveien 19 m.m., slik at uteoppholdsareal skal etableres i en utstrekning 
som tilsvarer 36 m² per bolig for byggeområdene BB og B/K, og at lekeareal kan 

etableres utenfor eget felt. 
 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 første 
ledd andre punktum: 
 

Areal tatt i bruk til lek og uteoppholdsareal nordøst i planområdet utformes slik 
at det i fremtoning og materialbruk legges vekt på at området kan tas i bruk av 

barn og unge også utenfor boligområdet, slik at området fremstår som en 
forlengelse av friområdet Sagalund med opparbeidede lekeareal. Det skal tas i 
bruk naturlige materialer, som sten, tre, bark, o.l. samt utstrakt bruk av 

stedsegnet vegetasjon, herunder trær. Gangstier i området bør ikke opparbeides 
med bruk av asfalt. 

 
 
Ås, 11.01.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

  
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan, 20.01.2021 
 

Vedlegg: 
1. Dispensasjonssøknad Brekkeveien 17 og 19, datert 11.10.2020 

2. Utomhusplan, datert 27.10.2020 
3. Utomhusplan med arealregnskap for uteoppholdsareal, datert 05.10.2020 
4. Oppsummering av nabomerknader med tilsvar, datert 27.10.2020 

5. Solstudie,vårjevndøgn 21-03, kl 15 
6. Merknad, Ekornveien 44 
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7. Merknad, Ekornveien 46 
8. Merknad, Ekornveien 49 

9. Merknad, Moerveien 37 a 
10. Måltrostveien 36_1 
11. Måltrostveien 36_2 

12. Måltrostveien 38a 
13. Sagaveien 45 

14. Ås vel 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Ytterligere solstudier 
Øvrige saksdokumenter til rammesøknad 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Brekkeveien 19 AS, ved BAS Arkitekter 
 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Det er omsøkt ny bebyggelse ved Brekkeveien 19, tidligere kjent som Maxbo-

tomta. Reguleringsplan for området ble vedtatt 23.10.2019, med behandling av 
klager i to omganger 12.02.2020 og 19.5.2020. Gjeldende reguleringsplan for 

området ble vedtatt 12.02.2020, etter at klage på vedtak ble imøtekommet av 
kommunestyret. Klage mottatt 19.5.2020 ble ikke tatt til følge, og fylkesmannen 
har stadfestet vedtak av 12.02.2020. 

 
Reguleringsplanen tilrettelegger området for ny boligbebyggelse i 3 byggefelt, 

hvor to av feltene er regulert som blokkbebyggelse og ett felt er regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse. Rammesøknad ble mottatt 04.11.2020 som 
redegjør for oppføring av blokkbebyggelse i form av 5 enkeltstående blokker med 

tilhørende anlegg omkring et felles tun innenfor reguleringsplanens felter BB og 
B/K.  Med rammesøknaden er det søkt dispensasjon fra reguleringsplanens krav 

til uteoppholdsareal, bestemmelse §4.9 om minste felles uteoppholdsareal, og 
§6.7 om plassering av nærlekeplass. 
 

Fakta i saken: 
Eiendommene er omfattet av reguleringsplan R-311 for Brekkeveien 19 m.m. 

Reguleringsplanen fastsetter bl.a. bygningstyper, arealutnyttelse og byggehøyder 
i området. Omsøkt bebyggelse er i tråd med reguleringsplanens fastsatte 
byggegrenser, byggehøyder og arealutnyttelse, men det er ikke samsvar mellom 

krav til uteoppholdsareal og foreslått antall boliger. Videre er det ikke samsvar 
mellom reguleringsplanens krav om at nærlekeplass skal etableres innenfor 

samme byggefelt som omsøkt bebyggelse. Omsøkt uteoppholdsareal med 
plassering av lekeareal er redegjort for i vedlagt utomhusplan, vedlegg 2. 
 

Krav til uteoppholdsareal 
Reguleringsplanens bestemmelse §4.9 stiller krav om: 

«Felles uteoppholdsareal skal etableres innenfor henholdsvis feltene BB & B/K og 
felt BK, og inkluderer tilhørende fellesområder for lek, f_Lekeplass, som vist i 

plankart. Uteoppholdsareal for felles bruk skal være minimum 30 m² pr. boenhet 
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for konsentrert småhusbebyggelse og 40 m² pr. boenhet i blokkbebyggelse. MUA 
for felt BB og B/K regnes samlet. Uteoppholdsarealer (MUA) beregnes for 

henholdsvis feltene BB & B/K og felt BK i hht. grad av utnytting, og inkluderer 
arealer avsatt til gangveier, lekeplasser, grønne områder og andre plasser for 
rekreasjon og samvær. Arealene skal ha en gunstig beliggenhet og være 

solbelyst minst tre timer ved jevndøgn. Avstanden mellom felles 
uteoppholdsarealer og boligfasader med vindu eller private uteoppholdsarealer 

skal være minimum 2 m og ha visuell skjerming.» 
 
Reguleringsplanen fastsetter et krav til 40 m² uteoppholdsareal per bolig 

innenfor byggeområdene BB og B/K, som skal vurderes samlet. Tiltakshaver 
søker om dispensasjon fra kravet, slik at omfanget reduseres til 36 m² per bolig. 

Omsøkt bebyggelse utgjør 145 enheter, som i henhold til bestemmelsen utløser 
et behov for 5800 m² areal for felles uteopphold. Det omsøkte tiltaket legger opp 

til å etablere 5234 m² uteoppholdsareal i området. Dette avviket tilsvarer et krav 
om 36 m² uteoppholdsareal per bolig. 
 

Avviket begrunnes med at krav til uteoppholdsareal i reguleringsplanen er stilt 
uten vurdering av leilighetssammensetning i området, slik at størrelse på bolig 

som søkes oppført ikke har betydning for krav til størrelse for 
uteoppholdsarealet. Tiltakshaver mener dette er uheldig og bidrar til at det ikke 
blir mulig å etablere leiligheter av mindre størrelser som gir større variasjon i 

boligtilbudet i området. De ber derfor om at krav til uteoppholdsareal også 
vurderes opp mot ønsket om å etablere mindre leiligheter i området, fortrinnsvis 

rettet mot førstegangsetablerere og studenter.  
 
Videre peker de på at byggeområdene er omkranset av grønnstruktur i nord og 

vest, og det er foreslått etablert gode forbindelser til disse fra bebyggelsen. I 
tillegg er det omsøkt etablering av gatetun syd for byggeområdene i tråd med 

reguleringsplanen, hvis utforming også vil kunne fungere som del av 
uteoppholdsareal i området selv om det ikke inngår i arealregnskapet. Planens 
minimumskrav om 8 m² privat uteoppholdsareal per bolig er også ivaretatt i det 

omsøkte tiltaket. 
 

Således mener søker at intensjonen i kravet til uteoppholdsareal i planområdet 
sett under ett ikke er tilsidesatt i forslaget. 
 

Området inngår som et byggeområde i områdeplan for Ås sentralområde. I 
områdeplanen er det bestemt et krav til uteoppholdsareal skal utgjøre 20 % av 

foreslått brutto bebygd areal i et gitt byggeområde. Det kan vurderes avvik fra 
bestemmelsen dersom det vurderes som hensiktsmessig i oppfølgende 
detaljplaner. 

 
Krav til lekeareal 

Reguleringsplanens bestemmelse §6.7 stiller krav om: 
«For felt BB og B/K skal det avsettes totalt 3,5 m² til lekeareal pr. boenhet. Disse 
skal etableres som nærlekeplasser innenfor eget felt, hver med et 

sammenhengende areal på minst 50 m².» 
 

Det søkes om dispensasjon fra kravet om å etablere nærlekeplass innenfor 
samme byggefelt som selve bebyggelsen. Dette begrunnes med at tiltakshaver 

ikke ønsker å oppføre blokkbebyggelse nordøst i felt B/K, som reguleringsplanen 
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åpner for, men snarere vil etablere bebyggelsen som et samlet tun i feltene BB 
og B/K. De ser det derfor som hensiktsmessig at arealet nordøst i 

reguleringsplanen tas i bruk til lekeareal. Lekearealet skal knyttes til felleslokaler 
etablert i bygg A nærmest arealet, og er foreslått som et tillegg til lekeareal inne 
på tunet. Det er likevel behov for dispensasjon fra krav til at lekeareal skal 

etableres innenfor samme felt som omsøkt bebyggelse. 
 

 
Nabovarsel 
Søknad om rammetillatelse med dispensasjon er sendt til berørte naboer til 

uttalelse. 9 merknader er kommet inn, og er gjengitt i søkers oppsummering og 
kommentarer til merknadene i vedlegg 4.  

 
Til spørsmålet om dispensasjon fra uteoppholdsareal og lekeareal er det løftet 

flere motforestillinger. Mange av merknadene peker på forhold knyttet til 
arealutnyttelse, byggegrenser og byggehøyder som kommunedirektøren mener 
allerede er avklart gjennom behandling av reguleringsplan, og ikke har betydning 

for spørsmål om dispensasjon fra krav til uteoppholdsareal.  
 

Øvrige merknader peker på bekymring for små boenheter og redusert bokvalitet 
som følge av redusert uteoppholdsareal, økt biltrafikk som følge av flere 
boenheter, og bekymring for økt bruk av Sagalund friområde og bekymring for 

om dette felles grøntområdet vil oppleves som å bli privatisert av beboere i det 
nye boligområdet som følge av reduserte krav til uteoppholdsareal. 

 
Vurdering: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven 

§ 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.» 
 

Vurdering av vilkår 1: Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres skal ikke bli 
vesentlig tilsidesatt 
Hensynet bak bestemmelsen om uteoppholdsareal i reguleringsplaner for 

boligbebyggelse er å etablere gode uteoppholdsareal med tilstrekkelig 
utstrekning for beboerne i området. Vesentlige kriterier for vurdering av om 

uteoppholdsareal er tilfredsstillende er dimensjonering av utearealet, med tanke 
på arealets bredde, utstrekning og sammenheng med tilgrensende bebyggelse, 
arealets tilrettelegging for flere brukergrupper og variasjon i typer 

oppholdsarealer, og om arealene er godt skjermet for vind og andre ytre 
virkninger samt solforhold. 

 
Forslaget om å etablere bebyggelse som frittstående blokker som omkranser et 
sentralt tun vurderes å være i tråd med disse kriteriene, og er vurdert å være et 

godt utgangspunkt for gode felles uteoppholdsareal for beboere i området. I 
tillegg er det søkt om etablering av uteoppholdsareal på takterrasser, i tråd med 

reguleringsplanens bestemmelser. Videre skal det etableres private 
uteoppholdsareal enten på bakkeplan i tilknytning til boliger, eller balkongareal 

med en utstrekning på minst 8 m², også i henhold til reguleringsplanen. 
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Kommunedirektøren vurderer at de omsøkte uteoppholdsarealene vil gi gode 
forutsetninger for uteopphold for beboerne i boligområdet samlet sett. 

 
Spørsmålet er da om en reduksjon av arealet til 36 m² fremfor 40 m² per bolig 
vil være å vesentlige tilsidesette intensjonen i bestemmelsen § 4.9. Kommunen 

har ingen fastsatt norm for omfang av uteoppholdsareal i blokkbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel, eller i øvrige retningslinjer, å sammenligne de 

regulerte kravene med. I dagens praksis blir krav til uteoppholdsareal for 
blokkbebyggelse fastsatt i konkrete forslag til reguleringsplaner og krav til 
uteoppholdsareal vurdert fra sak til sak, med utgangspunkt i konkrete forslag om 

bebyggelse.  
 

Det omsøkte området er videre omfattet av områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde, avsatt som felt B18, og forslag til detaljregulering for 

Brekkeveien 19 m.m. ble utarbeidet og vedtatt parallelt med behandlingen av 
områdeplanen. Ettersom det ikke finnes en generell norm for krav til 
uteoppholdsareal for blokkbebyggelse i kommuneplanens arealdel, er det naturlig 

å vurdere omfanget av uteoppholdsareal sett opp mot områdeplanens 
bestemmelser. I områdeplanen fastsettes et krav til uteoppholdsareal for 

byggeområdet å utgjøre 20 % av samlet bebygd areal. Områdeplanen legger 
altså samlet brutto bruksareal til grunn for krav til uteoppholdsareal, uten å 
legge til grunn antall boenheter. Tilsvarende norm er også lagt til grunn i 

sammenlignbare kommuner, som Nordre Follo. Bestemmelsen skal presiseres i 
oppfølgende reguleringsplaner, som har vært tilfelle i denne saken. 20% av BRA 

utgjør i dette tilfellet 2527 m². Det er altså slik at områdeplanens krav til 
uteoppholdsareal er ivaretatt i det omsøkte tiltaket, som legger til grunn et 
samlet uteoppholdsareal på 5234 m².  

 
I tillegg peker søknad om dispensasjon på at det omsøkte tiltaket også skal 

etablere 2447 m² uteareal innenfor området som ikke inngår i beregningen av 
uteoppholdsareal, ettersom reguleringsplanen forutsetter at arealer til opphold 
skal være solbelyst minst tre timer ved jevndøgn, og holdes minst 2 meter fra 

private utearealer og vinduer. På tross av disse punktene ikke er imøtekommet, 
mener tiltakshaver at dette arealet også vil bidra til å gi et godt uteoppholdsareal 

i boligområdet sett under ett.  
 
Kommunedirektør mener krav til uteoppholdsareal må vurderes ut ifra 

dimensjonering og utstrekning av uteoppholdsareal, og sammenheng med 
tilgrensende bebyggelse og omgivelser. Videre må det vurderes hvorvidt det 

sikres variasjon i uteoppholdsarealet for flere brukergrupper. Med dette lagt til 
grunn, vurderer kommunedirektøren uteoppholdsarealet i det omsøkt tiltaket 
samlet sett som godt ivaretatt. Det er sikret gode dimensjoner i det sentrale 

tunet, og det er tilrettelagt for ulike brukergrupper med variasjon i utformingen 
av ulike typer uteoppholdsareal både på bakkeplan og ved bruk av takterrasser. 

Det er videre sikret privat uteoppholdsareal i tråd med bestemmelsene, og 
fastsatte avstandskrav mellom privat og felles oppholdsareal er ivaretatt. I tillegg 
søkes det etablert om lag 2500 m² uteareal som ikke regnes med i grunnlaget, 

men som kommunedirektøren er enig med søker vil være et betydelig bidrag til 
opplevelsen av uteoppholdsarealet i anlegget sett under ett. Utover dette er 

omsøkt tiltak i tråd med områdeplanens bestemmelser for uteoppholdsareal.  
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Kommunedirektør mener derfor at dispensasjon fra krav om 40 m² per bolig til 
36 m² per bolig ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen om 

uteoppholdsareal for boligområdet. 
 
Vurdering av vilkår 2: Fordeler større enn ulemper 

 
Fordeler 

Fordelene ved å gi dispensasjon knytter seg hovedsakelig til reguleringsplanens 
handlingsrom til å kunne etablere et variert boligtilbud i byggeområdene. 
Ambisjonen til tiltakshaver er å sikre en bredde i tilbudet i området, for også å 

kunne tilby mindre boliger til førstegangsetablerere og studenter. Størrelser på 
boliger i det omsøkte tiltaket varierer i spennet mellom 30-130 m², dvs. fra 2-

roms til 5-roms leiligheter. Ettersom reguleringsplanens krav til uteoppholdsareal 
i området er fastsatt per bolig, og ikke etter samlet bebygd areal, vil det å 

opprettholde krav om 40 m² per bolig fortrinnsvis kunne oppnås ved at det 
etableres færre, men større boliger i området. Tiltakshaver mener dette vil føre 
til at bredden i boligtilbudet i området sett under ett svekkes. 

 
Kommunedirektøren er enig i at det er uheldig om boligtilbudet i området 

forringes ved at mindre leiligheter i området ikke kan etableres, og mener 
kommunen har et ansvar for å sikre at det også tilbys leiligheter i 
sentrumsområdet for grupper med enten lavere arealbehov eller som ønsker 

kjøpe bolig til en lavere pris.  
 

Når det gjelder krav om lekeareal innenfor samme byggefelt, vurderes det som 
fordelaktig at lekearealer i området sikrer et variert tilbud sett under ett. I det 
omsøkte tiltaket etableres to lekearealer, ett innenfor tunet, og ett utenfor tunet 

i tilknytning til Sagalund friområde og andre fellesareal. Det vurderes som en 
fordel at de to lekearealene kan fylle ulike funksjoner for barn og unges behov 

for lek i nærområdet, der den sentrale lekeplassen inne i tunet med nær 
tilgjengelighet til innganger vil være en trygg lekeplass for mindre barn, mens 
lekearealet nord for byggeområdet vil kunne være et godt lekeareal for eldre 

barn med mulighet for fri utfoldelse og med god tilgjengelighet til det 
tilgrensende friarealet, øvrige felles uteareal i området, og felleslokaler i 

tilgrensende bebyggelse. 
 
Det vurderes også som en fordel at lekearealet nord for bebyggelsen kan 

utformes slik at det tilgrensende friområdet fremstår større i utstrekning enn hva 
reguleringsplanen legger opp til, og utformingen av lekearealet kan bidra til 

bedre tilgjengelighet til både friområdet og lekearealer for barn også utenfor 
boligbebyggelsen. 
 

Ulemper 
På samme vis som det er vurdert som en fordel å kunne tilby mindre boliger i 

området, kan det også vurderes som en ulempe at det søkes etablert små 
leiligheter i området. Leilighetsstørrelser på 30 m² kan oppleves å gi lav 
bokvalitet for beboerne i området, særlig ettersom krav til uteoppholdsareal også 

er foreslått redusert.  
 

Det er også vurdert som en mulig ulempe at lavere krav til uteoppholdsareal kan 
føre til økt bruk av friområdet i nord, til ulempe for naboer og andre i området 

som er bekymret for opplevd privatisering av friområdet.  
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For lekeareal nord i området, kan det være en ulempe at lekearealet er plassert i 

nærhet til nedkjøring til underjordisk parkeringsanlegg, på tross av at 
nedkjøringen er lagt lavere i terrenget.  
 

Konklusjon med begrunnelse 
 

Vurdering av fordeler og ulemper 
En vurdering om fordelene er større enn ulempene i dette tilfellet er 
grunnleggende en skjønnsvurdering som bunner i om kommunen mener det er 

ønskelig å etablere en større variasjon i boligtilbudet i området, på bekostning av 
et mindre omfang av solbelyst uteoppholdsareal enn hva reguleringsplanen 

legger til grunn. 
 

Kommunedirektøren mener det vil være en fordel å sikre et variert boligtilbud i 
området, og at ulempene er små med tanke på omfang av og variasjon i 
uteoppholdsareal i det omsøkte tiltaket området sett under ett. 

Reguleringsplanen har fastsatt krav til beregning av uteoppholdsareal som også 
omfatter avstand til privat uteoppholdsareal, og etablerer betydelige 

uteoppholdsareal som ikke fullt ut ivaretar krav om 3 timer solbelysning. 
Kommunedirektøren vurderer derfor ulempene som små samlet sett. 
Kommunedirektøren vurderer det også slik at ettersom tiltaket tilfredsstiller 

områdeplanens krav om uteoppholdsareal med betydelig margin, tilsier det at 
krav fastsatt til uteoppholdsareal i detaljplanen har vært vanskelige å oppnå i 

praksis. 
 
Med tanke på lekeareal i det omsøkte tiltaket, mener kommunedirektøren 

hensyn til variasjon i tilbudet av lekearealer, og mulighet til å etablere lek i nær 
tilknytning til Sagalund friområde og fellesfunksjoner er en vesentlig fordel 

fremfor å etablere to tilnærmet like lekearealer inne i tunet. Det vurderes også 
som en vesentlig fordel at det etableres lekeareal som kan tas i bruk av større 
deler av befolkningen enn beboerne i området. Tilknytning til Sagalund friområde 

kan bidra til dette. Kommunedirektøren vil derfor anbefale at det stilles som 
vilkår at utforming av lekearealet reflekterer dette forholdet, og at lekeområdet 

utformes som en naturlig videreføring av friområdet i nord, tilpasset lek for barn 
i alle aldre. 
 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor mener kommunedirektøren at hensynet 
bak reguleringsplanens bestemmelser for uteoppholdsareal ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at det er en overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonen. 
Kommunedirektørens vurdering er derfor at vilkårene for å innvilge 
dispensasjonen er oppfylt. 

 
Kommunedirektøren vil som følge anbefale at Hovedutvalg for teknikk og plan gir 

dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og §6.7 i reguleringsplan R-311 for 
Brekkeveien 19 m.m., slik at uteoppholdsareal skal etableres i en utstrekning 
som tilsvarer 36 m² per bolig for byggeområdene BB og B/K, og at lekeareal kan 

etableres utenfor eget felt. 
 

Kommunen kan stille vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-
2 første ledd andre punktum. 
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I denne saken kan dispensasjonen gis på vilkår om at: 
a. Areal tatt i bruk til lek og uteoppholdsareal nordøst i planområdet 

utformes slik at det i fremtoning og materialbruk legges vekt på at 
området kan tas i bruk av barn og unge også utenfor boligområdet, slik at 
området fremstår som en forlengelse av friområdet Sagalund med 

opparbeidede lekeareal. Det skal tas i bruk naturlige materialer, som sten, 
tre, bark, o.l. samt utstrakt bruk av stedsegnet vegetasjon, herunder trær. 

Gangstier i området bør ikke opparbeides med bruk av asfalt. 
 
Alternativer: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-3 avslår Hovedutvalg for teknikk og 
plan å gi dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og § 6.7 i reguleringsplan R-311 

for Brekkeveien 19 m.m. 
 

Utvalgets begrunnelse for avslaget: (utvalget fyller inn …) 
 
Kan vedtaket påklages? 

Vedtaket kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i 
henhold til forvaltningsloven § 28, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. En eventuell 

klage må fremsettes innen 3 uker etter at underretning om vedtakene er 
kommet fram til den klageberettigede, jf. forvaltningsloven § 29. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
 


