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Ås kommune 
v/saksbehandler Annette Cecilie Grimnes 

 
 
 

Sarpsborg 27.10.2020 
Brekketunet 

 
 
KOMMENTAR TIL MERKNADER TIL NABOVARSEL DATERT 11.10.2020  
 
Søknad om tiltak på eiendom gnr/bnr: 54/430, 54/73 og 54/85, Brekkeveien 19 og 17, felt 
1 i gjeldende reguleringsplan. 
 

 
De innkomne merknadene er vedlagt søknaden i sin helhet. Flere temaer gikk igjen i merknadene, og 
det gis her en felles redegjørelse der merknadene relevante for byggesaken kommenteres.  
 
Adresse:  Navn:  
Ekornveien 44 Vincentius G H Eijsink 
Ekornveien 46 Marit Presthegge Austreng 
54/339 Bodil Norderval 
Sagaveien 45 Kjell Magne Ramsli 
Ekornveien 49 Marissa LeBlanc og Rasmus Astrup 

 Ås vel 
Måltrostveien 36 Ada L. Grimsgaard 
Måltrostveien 36 Ola Fredrik Klakegg 
Moerveien 37a (utenfor varslingsområdet) Live Holck Johannessen 
 
 
Temavise kommentarer til innkomne merknader: 
 
Reguleringsplanens rammer:  

- kritiske til omfang av utbyggingen.   
- ønske om kortere bygg, derav økt avstand til nabo i vest for bygg C.  
- gang og sykkelvei (som antas og være den som innregulerte forbindelsen mellom 

gatetun og Ekornveien i vest) ønskes trukket lengre mot syd.  
- Oversendelse av redegjørelse for momenter i høringssvar til reguleringen og 

innspill til den tidligere reguleringsplanprosessen. 
Kommentarer: Omsøkt tiltak forholder seg til vedtatt reguleringsplan. Tiltaket er i tråd 
med rammer for utnyttelse, høyder og byggegrenser, og det er søkt om dispensasjon fra 
de forhold som avviker fra planen.  
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Dispensasjon: 
§ 4.9 MUA:  

- Dispensasjon bør avvises/ bør ikke innvilges da gjeldende plan har vært behandlet 
i flere instanser i flere omganger, samt lange høringer og planprosesser. Bør holde 
seg til gjeldende plan og ikke be om differensiering i f.t. størrelse på leilighet.  

- Dispensasjon fra utearealkrav vil føre til dårligere bokvalitet og mindre attraktive 
boliger, samt øke trykket på friområdet rundt.  

- Forslag om å minke bebyggelsens fotavtrykk spesifikt for bygg C, da vil ant. 
enheter gå ned og arealer for uteopphold øke.  

- Spesifiserer at reguleringens krav til minste uteopphold er minimumskrav, og 
hadde heller sett at tiltakshaver benyttet muligheten til å etablere større arealer en 
minstekravet for å øke bokvaliteten i området. MUA er et minstekrav, og 
representerer et typisk behov og ikke et reelt behov for en gitt leilighetsstørrelse.  

- Savner differansen mellom antall boliger som følge av omsøkt dispensasjon. 
- Med færre enheter imøtekommes kravet til minste uteopphold.   
- Flere enheter vil føre til økt trafikk.  Antall enheter er større en anslått i 

reguleringsarbeidet. Reguleringsplanarbeidet la til grunn 157 boenheter totalt i 
sine trafikkutredninger. Med 145 boenheter i felt 1 vil ikke utredningene som ble 
lagt til grunn være relevante. Økt ant boliger gir økt press på parkeringsbehovet i 
tilstøtende gater.  

- Foreslår differensiering av MUA krav, med strengere krav enn i vedtatt 
reguleringsplan for leiligheter over 50 kvm.  

- Uten soldiagram for nåværende bygningsmasse er det umulig og regne MUA. 
Krever soldiagram for jevndøgn.  

Kommentarer: Omsøkt prosjekt er i tråd med reguleringens rammer for fotavtrykk og 
høyder. Med færre enheter ville bebyggelsen med andre ord kunne vært lik, uten å stride 
mot intensjoner i reguleringsplanen. Tilgjengelig MUA verdig areal i prosjektet er 5234 
kvm. Ved en opprettholdelse av reguleringsplankravet om 40 kvm gyldig MUA verdig 
areal for enhet ville dette kunne tillatt 130 enheter. Det er søkt om dispensasjon fra MUA 
kravet da det er vurdert at det totalt foreligger gode uteoppholdsarealer i prosjektet og 
at intensjonene om varierte og mangfoldige uteoppholdsarealer er imøtekommet. Totalt 
er de private utearealene som balkonger og takterrasser for hver enkelt bolig større enn 
krav i reguleringsplanen, noe som anses svært gunstig og ofte etterspurt. I tillegg er det 
etablert flere små boenheter i prosjektet, noe som er vurdert som svært gunstig for å 
tilrettelegge både for studenter og førstegangskjøpere. Ås er en studentby, og dette er 
en viktig målgruppe spesielt i dette området. I og med at omsøkt tiltak ikke utfordrer 
utnyttelsesgraden i reguleringsplanen mener vi det er rimelig og søke om en 
dispensasjon fra det udifferensierte kravet til MUA i denne saken. Byggherre ønsker å 
utnytte handlingsrommet reguleringsplanen har i forhold til maks % BYA for å kunne 
utvikle et arealeffektivt og et realiserbart prosjekt, og der også fordeler av og kunne 
etablere flere små enheter og ikke kun store innenfor bygningskroppene. 
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Reguleringsplanen har ingen juridisk begrensning av antall enheter. Hva angår parkering 
og trafikk legger omsøkt tiltak opp til en parkeringsdekning på 0,8. Reguleringsplanen 
tillater opp til maks 1 plass pr. boenhet. En reduksjon i antall boenheter betyr dermed 
nødvendigvis ikke en senkning i ant. parkeringsplasser. Parkeringsanlegget er utformet 
rasjonelt, plassert innunder hvert enkelt bygg og bygget sammen som et helhetlig 
anlegg. Det er en felles adkomst fra Brekkeveien. Anleggets innkjøring ligger i et 
oversiktlig område og i tråd med avkjørsel innregulert i detaljreguleringsplanen. 
Situasjonsplanen viser frisiktlinjer og utomhusplanen viser hvordan det planlegges for 
gang, sykkel og adkomst til sykkelparkering og gangforbindelser gjennom tunet.   
 
Solkravene som er satt til minste uteopphold i gjeldende reguleringsplan er dokumentert 
imøtekommet i vedlegg til dispensasjon, MUA illustrasjon. Se også kommentar under 
avsnittet dokumentasjon nabomerknad nedenfor.  
 
Ved rammesøknad legges det også ved et soldiagram for å opplyse saken og 
imøtekomme ønske fra naboer.   
 
§ 6.7NÆRLEK:  

- Uheldig plassering helt i nord kun i felt B/K. Blokker skviser vekk nærlekeplass fra 
der den bør være. Bør etableres i gjeldende felt. Kritisk til plassering i nord pga 
solforhold og trafikksituasjonen mot Brekkeveien. To blokker med over 50 m 
fasadelengde er uheldig. Ved å dele opp disse vil krav til nærlek kunne oppnås 
uproblematisk.  

- Poenget med nærlek er lav tersker til å gå ut og bruke arealene. Uhensiktsmessig 
plassering med nærlek i nord. Positive til tunløsning. 

- Lys og solforhold for området er ikke redegjort for i dispensasjonssøknaden. 
- Dobbeltbruk av arealer som regnbed i nord, uteområdet presset til fordel for 

høyere utnyttelse.  
- Lekeplass påvirkes negativt av adkomst/trafikk til nedkjøring p-kjeller og 

renovasjon. 
Kommentarer: I tillegg til at et større lekeareal mot nord gir en mild overgang til 
småhusbebyggelsen lengst i nord, ser vi fordeler med at beliggenheten tett på Sagalund 
gir lett tilgjengelighet til lekearealer også for allmennheten. Ved å etablere grepet med 
bebyggelse kun rundt tunet, fremfor og også legge bebyggelse mot nord slik 
illustrasjonene i reguleringsplanen for området, oppstår noen konsekvenser i prosjektet. 
En av dem er at det er naturlig å etablere uteområder på tunet, som reguleringsplanen 
også gjør, men også i nord der det ligger gode, store, sammenhengende og solfylte 
arealer tilgjengelig. I forhåndskonferansen med kommunen ble det lagt frem løsninger 
der nærlek i tillegg til kvartalslekeplass på tunet var lagt som mindre områder innenfor 
felt BB. Men etter drøfting ble det valgt en løsning som prioriterte større, 
sammenhengende arealer. Kvartalslekeplassen i sin utstrekning og med sine kvaliteter 
dekker en viktig rolle som den trygge lekeplassen, tett på innganger- for barn i alle aldre 
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og vil i prinsippet imøtekomme krav om nærlekeplass tett ved inngangene. Vi mener at 
når prosjektet sees på under ett tilbys gode, mangfoldige lekearealer med ulike 
kvaliteter. Lekearealene på tunet er trygge, skjermede arealer for lek tett på 
bebyggelsens inngangspartier for alle aldre. Her er kontrollen fra omkringliggende 
boliger god og stor. Barn har ulike behov, og noen foretrekker lek i kantsoner fremfor 
midtsoner. Lekearealene i nord er mer adskilt fra det skjermede, private området og 
knytter seg til omkringliggende områder f eks i Sagalund. Solforholdene er dokumentert 
i vedlegg til dispensasjon, MUA illustrasjon. Se også kommentar under avsnitt 
dokumentasjon nabomerknader nedenfor om solforholdene. Nærlekeplassen lengst i 
nord ligger i nord av planområdet,- men det er både østvendt og får også sol fra syd. Fra 
vest er det vegetasjonen fra Sagalunden som gir skygge. Området er i tråd med krav til 
sol gitt i reguleringsplanens §4.9. Se illustrasjon om solkrav i vedlegg til 
dispensasjonssøknad og egne solstudier supplert til rammesøknad. Areal i nord planlagt 
for regnbed inngår ikke i arealberegningene for nærlekeplass. Mot fortau i Brekkeveien 
og renovasjon ligger det vegetasjon/buskfelt som skjermer lekeplass og 
uteoppholdsareal. Nærlek på lokk nord for bygg A er også skjermet med gjerde der 
høydeforskjell krever det. Vi mener at med grepet om å etablere en tunstruktur, er det 
naturlig at lekeplassene fordeles noe annerledes mellom de ulike feltene og at 
dispensasjonen likevel sikrer at kvaliteter for både nærlek og kvartalslek imøtekommes 
på en god måte i prosjektet.   
 
Generelle innspill dispensasjoner:  

- Dispensasjon negativt for bruken av utearealer og lekearealene i området. 
Omkringliggende bebyggelse vil påvirkes negativt med større skygger, og sterk 
inngripen i landskapet, potensiell fjernvirkning og at saken lager presedens.  

- En dispensasjon vil undergrave prinsippet om medvirkning og politisk behandling i 
reguleringssaker.  

Kommentarer: Omsøkt tiltak innbefatter marginale inngripen i eksisterende terreng. 
Utover omsøkte dispensasjoner er tiltaket i tråd med reguleringsplanen.  
 
Byggegrenser 

- Balkonger utover byggegrense bør ikke tillates.  
- Takterrasser strider mot byggehøyder, og øker utearealene på kunstig vis, som 

igjen øker mulighetene for flere leiligheter på tomten. 
- Ønske om at bebyggelse trekkes noe lengre unna stien. 
- Ber om at byggegrenser følges. Tegninger viser at byggegrenser blir overskredet 

mot friareal i nord.  
Kommentarer: Tiltaket er i tråd med planens byggegrenser og § 6.3.  
 
Estetikk: 

- Ikke heldig med for lange bygg. Det bør være større variasjon i bygningsmassen. 
Vises til områdeplanens krav til utforming; bla. Variasjon i byggehøyder, 
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volumoppbygging og materialbruk. Tilpasning til nabobebyggelse skal tillegges 
stor vekt. Tiltaket følger ikke opp de estetiske prinsippene i områdeplanen.  

- Fargeskalaen bør være mørk, ikke hvit. Hvitt bør begrenses som fasadefarge i sin 
helhet.  

Kommentar: Omsøkt tiltak er i tråd med rammer og føringer gitt i reguleringsplanen. 
Tiltaket har innarbeidet grep som fasadeoppdeling med sprang og materialbruk, samt 
har variasjon i høyder og vertikal oppdeling. Det planlegges benyttet stor andel tegl og 
pussflater i fasadene. Se estetisk redegjørelse.  
 
Lys:  

- Ber om at lysforhold sjekkes nøye. Etterlyser oppdatert soldiagram, som viser 
tilstøtende eiendommer, friareal og barnehage. Tiltaket vil kunne skape 
uforholdsmessig skygge, spesielt i vinterhalvåret. Vanskelig å se at minstekravet til 
sol for lekeplass, i områdereguleringsplanen for Ås sentrum,  blir ivaretatt.  

Kommentarer: Tiltaket er i tråd med krav til solforhold på minste uteoppholdsareal 
definert i § 4.9. Tre timers solkrav er utredet og dokumentert i oversikt over MUA verdig 
areal, vedlegg til dispensasjonssøknad.  Det blir i tillegg vedlagt solstudier til 
rammesøknaden for å opplyse saken i ønske fra naboer.  
 
Vegetasjon/skog:  

- Ber om at det stilles krav til skogskjerming mot vest, at eksisterende skjerming 
ikke forringes. Tilgangen til skogen fra det utbygde området bør være smale stier, 
og ikke grusveier som forringer skogens kvalitet.  

- Kritiske til forbindelsene til Sagalund friområde, og de bør fjernes for å ikke bidra 
til privatisering av friarealet og fremstå som uteareal for de nye boligene. 

Kommentarer: Store deler av friområdet er utenfor aktuelle eiendomsgrenser. Tiltaket 
forholder seg til formålsfelter og byggegrenser i gjeldende reguleringsplan. Etter 
forhåndskonferanse ble det innarbeidet flere forbindelser mellom utviklingsområdet og 
Sagalund friområdet, da dette ble påpekt å være en ønsket kvalitet. I forhold til 
materialbruk på stier mot Sagalund friområdet er grus erstattet med bark i forbindelsene 
til friområdene og bredden redusert fra 2- 2,5 til 1m. Utomhusplan er oppdatert i h.t 
dette til rammesøknad.  
 
Parkering 

- Ønske om at det ikke tillates parkering på veistubber mot friarealet. Kritiske til 
antall p-plasser; for få plasser, vil føre til parkering på tomten og på veiene langs 
tomten. Gangvei mellom området og Ekornveien vil tilrettelegge for gjeste og 
beboerparkering i disse gatene. Ekornveien er skolevei for mange barn. Uklokt og 
bygge færre parkeringsplasser enn det er behov for.  

- Ønske om beboerparkering i Ekornveien, Søråsveien, Skogfaret og Måltrostveien.  
Kommentarer: Det er ikke avsatt parkeringsplasser på terreng innenfor felt BB og B/K. 
Områdene med vegstubber mellom bygg C og D og D og E er avsatt oppstillingsplass 
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for utrykningskjøretøy. Parkeringsdekningen er i tråd med rammer i vedtatt 
reguleringsplan som sier maks 1 parkeringsplass inkl. gjesteparkering pr. boenhet. I 
tillegg er det også avsatt gjesteplasser under lokk. Dette vil bidra til ryddige 
parkeringsforhold, med tilrettelagt løsning for gjester. Området ligger svært sentralt, tett 
på gang,- og sykkelvegnett, og med kort avstand til sentrum og stasjonsområdet. Totalt 
er det nå en dekning på 0,8 i prosjektet, dette anses som en god parkeringsdekning.  
 
Det er kommunen som håndterer restriksjoner for parkering, trafikksikkerhetstiltak mv for 
kommunale veier, uavhengig av reguleringsplaner og byggesaker. 
 
Rivning:  

- Eksisterende bebyggelse inneholder asbest, det forventes at rivning skjer i h.t 
gjeldende krav for håndtering.  

Kommentarer: Ved søknad om rivning leveres miljøsaneringsrapport, og alle krav blir 
fulgt opp i h.t SAK 10 og Tek 17. 
 
Sagalund friområde:  

- Skogen er et veldig viktig turområde for beboere i omegn, både som lek og 
rekreasjon og skoleveg, barnehageveg.  

- Kritisk til at 50 m blokk på 5 etasjer 3-4 m fra byggegrensen. Vil medføre 
skyggelegging av tursti og naturlig lekeområde. Krever at prinsipper fra 
områdeplanen gjelder for Sagalund friområde.  

Kommentarer: Omsøkt tiltak planlegger bebyggelse kun i områder avsatt til bebyggelse, 
og er i tråd med reguleringsplanens rammer for plassering og utstrekning av bygg. 
 
Forbindelse Ekornvegen: 

- Ønske om at gjennomgangsveien for byggene og til Ekornveien ikke skal bære 
preg av en skogsbilveg. Uheldig dersom denne vegen blir brukt til utkjøring og 
parkering. Stien brukes i dag som skoleveg og rekreasjonsområde.  

Kommentarer: Forbindelsen er regulert som gatetun, og planlegges kun som gang,- og 
sykkelforbindelse. Dette blir ingen kjørbar veg. Det drøftes videre med kommunen om 
utforming av denne.  
 
Dokumentasjon nabovarsel:  

- Kart viser kun byggenummer og ikke feltangivelse. Referat fra forhåndskonferanse 
burde fulgt nabovarsel. 

- Solforholdene er ikke fremvist.  
Kommentarer: Nabovarsel er utsendt i h.t krav gitt i PBL og TEK. Ansvarlig søker og 
tiltakshaver er tilgjengelige for spørsmål om det er noen. G/bnr fremkommer i saken. 
Referat fra forhåndskonferanse er offentlige tilgjengelige dokumenter. Solforholdene for 
uteopphold er fremvist i vedlegg til dispensasjon. Det er plottet sol- og skyggeforhold 
hver time fra kl 07-18 ved vårjevndøgn 21. mars. Deretter er timene lagt oppe på 
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hverandre, og markerte hvilke områder som har mer enn 3 timer sol i løpet av dagen. 
Dette for å imøtekomme reguleringsplanens krav til kvalitet på minste 
uteoppholdsarealer gitt i § 4.9. 
 
 
Undertegnede står til disposisjon om det skulle være spørsmål i forbindelse med det innsendte 
materialet. 
 
 
Med vennlig hilsen BAS arkitekter AS 
 
------------------------------------------------- 
Tone Krange Thorsen 
 
 


