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  Vedlegg B-1 

Ås kommune 
v/Avdeling Byggesak      Sarpsborg, 11.10.2020 
 

 
 
 
BREKKEVEIEN 17 og 19, Felt 1, SØKNAD OM DISPENSASJON 
Gnr/bnr: 54/430, 54/73, 54/85. 
 
Tiltakshaver: Brekkeveien AS 
Ansvarlig søker: BAS arkitekter AS 
 
Tiltaket består av 5 boligblokker med tilhørende p-kjeller, utomhusarealer, lekeplasser, gatetun og 
felles takterrasser på byggene ut mot Brekkeveien. Eksisterende bebyggelse skal rives. Byggene på 
tomten er plassert rundt ett felles tun. Tunet tilrettelegges for lek, møteplasser og felles 
uteopphold. Bebyggelsen er konsentrert rundt tunet og frigir arealer mot småhusbebyggelsen i 
nord for lek og opphold.  
 
Gjeldende reguleringsplan for området er «Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m. m»  PlanID 
3021_310, vedtatt 23.10.2019. Gjeldende bestemmelser er datert 28.02.2020. 
 
På vegne av tiltakshaver Brekkeveien AS søkes det med dette om dispensasjon fra 
detaljreguleringsplanens bestemmelser:  
 

1) §4.9 Minste uteoppholdsareal, MUA 
2) §6.7 Nærlekeplass 

 

1) §4.9 Minste uteoppholdsareal, MUA 
Reguleringsplanen 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 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.  » 
 

Med 145 enheter kreves det 5800 kvm verdig areal for felles uteopphold. Omsøkte tiltak har 
5234 kvm gyldig MUA areal1 tilgjengelig, tilsvarende 36 kvm pr. boenhet. Det søkes 
dermed om dispensasjon fra kravet om min. 40 kvm uteopphold for felles bruk pr. boenhet.   
 
Vi mener prosjektet viser på ulike måter at det er tilstrekkelig med felles 
uteoppholdsarealer tilgjengelig i prosjektet. Vedlagt følger illustrasjon over hvordan felles 
uteopphold (MUA) er løst i prosjektet.  
 

 
1 Gyldige sett I forhold til kravene satt i reguleringsplanen.  
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Omsøkte tiltak inneholder en bred variasjon av leilighetsstørrelser. Dette er vurdert som 
positivt for å sikre en bred målgruppe. Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 30-130 kvm, 
og fra 2-roms til 5-roms.  
Reguleringsplanen stiller krav om 40 kvm felles uteoppholdsarealer for alle enheter, og 
differensierer ikke kravet ut ifra størrelsen på leilighetene. Konsekvensen er at det stilles like 
store krav til felles uteopphold til en enhet på f eks. 35 kvm med ett soverom, som til en 
enhet på 110 kvm, med f eks. 3 soverom. Dette er uheldig og legger tilrette for at det kun 
etableres store enheter. Dette er negativt i forhold til målgruppe og variasjon i boligtilbudet. 
Bebyggelsens fotavtrykk er forøvrig innenfor krav til maks utnyttelse, og bebyggelse ligger 
plassert innenfor byggegrenser, dermed utfordrer ikke bebyggelsen utnyttelsen på tomten 
heller. Vi mener dermed det bør vurderes og legge ulike arealkrav til grunn basert på 
enhetenes størrelse og boareal. Dersom prosjektet vurderes utifra krav om 40 kvm for 
enheter over 50 kvm, og f eks 20 kvm for enheter under 50 kvm vil dette gi et krav om 5120 
kvm felles uteopphold. Omsøkt prosjekt ivaretar dette. 
 
Utover gyldig MUA-verdig areal på terreng og på felles takterrasser i prosjektet på samlet 
5234 kvm., er området omkranset av blågrønnestrukturer mot vest, og gatetun i syd som i 
praksis vil inngå som en del av anleggets uteoppholdsarealer. Disse arealene utgjør 786 
kvm. Illustrasjonen viser også at det er 2447 kvm som ikke inngår i gyldig MUA verdig 
areal pga krav om solforhold og avstand fra private uteplasser og vinduer i 
reguleringsplanen.  Vi mener at mye av dette arealet i realiteten vil være velfungerende 
uteoppholdsarealer, da noen av arealene har både 1-2 timer med sol, og flere områder 
nærmere enn 2 meter fra private uteoppholdsarealer eller boligfasader med vinduer også i 
realiteten vil oppleves som gode felles uteoppholdsarealer.  
 
Totalt sett tilbyr omsøkt tiltak et tilgjengelig felles uteoppholdsareal på 8467 kvm, 
henholdsvis 58 kvm pr. enhet, dersom dette arealet legges til grunn. 
 
Alle enheter har i tillegg private uteplasser, og imøtekommer planens minimumskrav på 8 
kvm privat uteopphold. I de fleste tilfeller er balkonger også større enn 8 kvm, og bidrar 
samlet sett til at prosjektet ivaretar planens intensjoner om varierte og gode 
uteoppholdsarealer.  
 
Vi mener at intensjonene i reguleringsplanen ikke tilsidesettes, og at prosjektet med sin 
struktur tilrettelegger for gode møteplasser for beboerne, og tilbyr store sammenhengende 
arealer både på kvartalslekeplassen på tunet og nord i prosjektet. I tillegg knytter området 
seg på omkringliggende forbindelser til Sagalund friområde og etablerer nye forbindelser 
gjennom området.  
 

2) §6.7 Nærlekeplass 
Reguleringsplanen 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.» 
 

Reguleringsplanen krever at arealer for nærlekeplass skal etableres innenfor eget felt. Dvs at det 
skal ligge nærlekeplass innenfor både felt BB og B/K. Vedlagt utomhusplan viser at 
nærlekeplassene som har et samlet areal over 50 kvm ligger innenfor felt B/K, og at det ikke er 
plassert areal for nærlek i felt BB. Det søkes dermed om dispensasjon § 6.7.  
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Bakgrunnen for plasseringen av nærlek i nord er ønske om å konsentrere all bebyggelse omkring 
tunet, og på den måten frigjøre arealer mot småhusbebyggelsen i nord. I og med at prosjektet frigir 
store, sammenhengende arealer mot nord i felt B/K har det vært naturlig og se på hvordan disse 
områdene kan utnyttes som arealer for felles uteopphold og lek. Innenfor formålsfelt BB er det  
også måtte planlegges for tilkomst av brannbil oppstillingsplass, slik at det området mellom 
bebyggelse og felles tun egner seg ikke om områder for nærlekeplass på 50 kvm.  Det har også 
blitt vurdert å legge nærlekeplasser mellom bebyggelse og sti i vest innenfor felt BB, men vurdert 
som lite hensiktsmessig både for beboerne og for brukerne av stien.  
 
Det er dermed valgt å etablere store nærlekeplasser nord for bygg A. Nærlekeplassen like nord for 
Bygg A knytter seg til enheten som er felles for beboerne i anlegget, f eks utleie til selskaper, og 
ligger i et område med flatt dekke over innkjøring til p-kjeller. Lengst mot nord ligger store områder 
for nærlek på terreng. Områdene knytter seg godt til anlegget ved at de ligger tilknyttet 
gangforbindelsen mellom sykkelparkering, p-kjeller og adkomst fra Brekkeveien og tunet. 
Arealkravet til nærlekeplasser er tilfredsstilt på nærlekeplassene i nord. I tillegg er det valgt å 
etablere en mindre nærlekeplass mellom Bygg A og B, tett på tunet. Dette for å sikre at det er et 
tilbud for de minste også tett på tunet. Ellers er kvartalslekeplassen på tunet også tilrettelagt for 
mindre barn, og området forøvrig er godt tilrettelagt for lek.  Dette for å etablere varierte soner og 
et mangfold av lekeplassområder innenfor planområdet. Vi mener at intensjonene om varierte 
områder for lek, både tett på bebyggelsen og i umiddelbar nærhet er ivaretatt i omsøkt løsning.  
 
Vi mener prosjektet sett under ett tilbyr alle uteroms kvaliteter og intensjoner for uteopphold 
beskrevet i reguleringsplanen. Det vurderes derfor at hensynet bak bestemmelsene på bakgrunn av 
ovennevnte ikke blir vesentlig tilsidesatt om det gis dispensasjoner fra krav til minste uteopphold og 
nærlekeplass i felt BB. Det vurderes også at fordelene ved disse dispensasjonene er større enn 
ulempene. 
 
Vi håper med dette å ha gitt tilstrekkelig begrunnelse for at kommunen kan gi dispensasjon.  

 
 

 

Tone Krange Thorsen  
Arkitekt MNAL/ Daglig leder & Partner  // +47 909 21 370 // tone@bas-ark.no 


