
Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: BREKKEVEIEN 19, 1430 ÅS

Kommune: ÅS

Gårdsnr.:
54
 

Bruksnr.:
85
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: VINCENTIUS G H EIJSINK
 

Adresse: Ekornveien 44, 1430 ÅS
Gårdsnr.:
54

Bruksnr.:
243

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
NABOVARSEL BREKKEVEIEN 19, 1430 ÅS, DATERT 11.10.2020, MOTTATT 11.10.2020

 
Merknader fra Vincent Eijsink & May Bente Brurberg, Ekornveien 44

 
På generelt grunnlag er vi svært kritiske til planene. Disse byggeplanene er et overtramp mot Ås 
kommunes innbyggere, og spesielt naboene i vest, og strider med kommunens egne overordnede 
tanker om kommunens utvikling. Det presses enormt mange mennesker på et lite område som har 
minimalt med grønne (eller andre fritids-) arealer rundt seg. Den lille tilgrensende skogsflekken mot 
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nord og vest vil bli tungt belastet med folk som ikke har noe annet sted å gå. Disse planene har ingen 
ting i en grønn kommune å gjøre. Dette blir enda et eksempel på pengenes makt og politikere som er 
maktesløse (eller verre).

 

KONKRETE MERKNADER TIL NABOVARSELET:
 

POSITIVE ELEMENTER I PLANENE:
 • På vegne av naboene i nordøst (vi er i vest) setter vi pris på at bygningsstruktur mot Brekkeveien i 

nordøst utgår. Det er bra at arkitektene ikke benytter seg av muligheten, gitt av Ås kommune, til å 
ødelegge bomiljøet for disse naboene.

 • Vi setter også pris på at byggene er lagt slik at de største bygningsvolumene ligger med sine 
lengste fasader mot ubebygget område i nord, og mot gatetunet, mens fasadelengdene er kortest 
mot småhusbebyggelsen i vest. Dette er fornuftige tiltak som forøvrig også vil komme de nye 
boligene til gode. 

 Vi registrerer altså at BAS arkitekter har tatt litt hensyn til eksisterende beboere. Dette fjerner 
dessverre ikke det problemet at hele grunnlaget for planene (reguleringsplanen) er feil.

 .
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BAS ARKITEKTER. Tatt i betraktning hvor mye Ås kommunes 
politikere har føyd seg etter tomteselgerens og utbyggerens ønsker da de vedtok reguleringsplanen 
og hvor lite de har tatt hensyn til eksisterende beboere, bør denne søknaden avvises. Innvilgning av 
denne søknaden vil dytte utviklingen av tomten i en enda verre retning (se under). Dessuten kan vi 
ikke ha det slik at man bruker årevis på en omdiskutert reguleringsplan og så brytes vedtaket omtrent 
med en gang. Og hva slags presedens skaper vel ikke dette? Det må bygges færre bo-enheter, og 
det bør være en enkel sak å justere dette (færre, men større leiligheter). I kommunens boligprogram 
(2016) ble det lagd opp til rundt 70 rekkehus og 50 leiligheter på denne tomten. Gjennom 
reguleringsprosessen klarte tomteeier/utbygger å presse opp tallet på leiligheter. I planforslaget 
skrives det om 131 leiligheter og 26 småhus. Dette godtok dessverre politikerne. Nå ønsker BAS 
arkitekter å øke dette tallet ytterligere; det bør ikke tillates (og bør da heller ikke være nødvendig for 
å få til et godt prosjekt).

 
BALKONGER. Det planlegges balkonger som går utover byggegrensen. Det bør ikke tillates, spesielt 
ikke mot vest hvor de mest berørte naboene holder til.

 
TAKTERRASSER. Planlegging av takterrasser strider mot vedtatte byggehøyder, i hvert fall med 
intensjonene bak disse. Her går man jo, i praksis, ytterligere opp i høyden. Videre brukes 
takterrassenene muligens til å, på kunstig vis, øke utearealene, som igjen er med på å øke 
utbyggerens muligheter til å presse flere leiligheter på tomten.

 
LYS. Det er ikke lett å se hvordan planene vil påvirke lysforhold, både på tomten og på tilstøtende 
friområder. Det virker riktig å se litt nærmere på dette. Vi er skeptiske siden vi har opplevd i tidligere 
fase at arkitektene direkte jukset med dette. Vi vil på ingen måte påstå at BAS arkitekter jukser slik 
som Shark arkitekter gjorde da de laget de planene som kommunen baserte sitt vedtak på, men det 
kan være greit å sjekke nøye.

 
EKSISTERENDE FRIOMRÅDET MOT NORD OG VEST. Disse områdene vil forringes sterkt av 
byggeplanene og vi er bekymret for at utbygger ikke vil klare å bevare eksisterende skog, spesielt 
ikke mot vest. Dette til tross for at skogskjermingen ligger som grunnlag i reguleringsplanen. Det må 
derfor settes inn tiltak som sørger for at utbyggeren er ansvarlig for at skjermingen mot vest ikke 
forringes. Videre bør tilgangen til skogen fra det utbygde området være gjennom smale stier og ikke f 
eks gjennom grusveier eller andre typer stier/veier som forringer skogens kvalitet.

 
PARKERING. Det må settes opp skilt slik at parkering i Ekornveien, Søråsveien, Skogfaret og 
Måltrostveien kun er lovlig for beboerne av disse gatene og deres gjester. På selve tomten bør 
parkering ikke være tillatt på de bredere veistubbene som ligger inn mot friarealet; mellom 
bygningene C og D og D og E (mot vest). Vi mener for øvrig at det vil bli store problemer knyttet til 
parkering. Det er naivt å tro at alle beboerne vi ta seg bryet med å parkere innendørs hver gang de 
bruker bilen. Dessuten er det for få parkeringsplasser; folk har jo bil, selv om de eventuelt bruker den 
lite! Dette vil føre til at biler vil bli parkert på tomten og langs veiene rundt tomten.
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RIVING. Eksisterende bebyggelse mot vest inneholder mye asbest (tak) og tomten er kontaminert 
med asbest-biter fra taket. Vi forventer at tomten saneres og at rivningen skjer ihht gjeldende krav for 
håndtering av asbest. Det hører til saken at det i fjor har blitt utført arbeider som omfattet dette taket 
og at disse skjedde om natta (!). Dette skaper ikke tillit. Vi burde sannsynligvis ha ringt politiet.

 
 
 
Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse:
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

VINCENTIUS GERARDUS HENRICUS EIJSINK på vegne av
EIJSINK VINCENTIUS G H 24.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: BREKKEVEIEN 19, 1430 ÅS

Kommune: ÅS

Gårdsnr.:
54
 

Bruksnr.:
85
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: MARIT PRESTHEGGE AUSTRENG
 

Adresse: Ekornveien 46, 1430 ÅS
Gårdsnr.:
54

Bruksnr.:
244

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Som nærmeste nabo til Maxbotomta synes jeg at jeg får en stor blokk - C - svært tett på huset. I 
tillegg kommer den planlagte gang/sykkelveien som kommer til å få mye trafikk, tett på min tomt. Jeg 
ber derfor om følgende endringer:

 1) Blokk C gjøres kortere ( en del av midtpartiet eller del av østre del av bygget fjernes) og blokka 
kan trekkes noe lengre mot øst. Tre etasjer mot vest beholdes i henhold til tidligere vedtak.

 2) Den brede gang/sykkelveien trekkes noe lengre mot sør.
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Generelle kommentarer:
 1) I utomhusplanen er det tegnet inn grusete gangveier som kobling mot Sagalund friområde. Disse 

bør fjernes da de kan bidra til privatisering av friarealet og fremstå som uteareal for de nye boligene. 
De vil i tillegg ytterligere ødelegge den lille følelsen av skog som fremdeles kan være tilstede.

 2)Kommunen bør ikke gi dispensasjon for minstekrav til uteareal. Det er presset et svært stort antall 
boenheter inn på tomta. En dispensasjon for uteareal vil føre til dårligere bokvalitet og mindre 
atraktive boliger, samt økt trykk på friområdet rundt. Ved å forkorte den østre delen av blokk C og 
trekke blokka lengre mot øst, vil antall boenheter gå noe ned og uteareal for området øke.

 3) Siden bare 70% av boenhetene får parkeringsplass (dvs 40 - 50 boenheter uten plass), er det fare 
for at Ekornveien og deler av Skogfaret, vil bli belastet med fastparkering og gjesteparkering for 
området. Den planlagte ganveien fra Ekornveien inn til området vil gjøre dette til en naturlig løsning 
for beboerne på det nye området. Ekornveien som er en svært viktig skolevei for mange barn, vil 
dermed få økt biltrafikk og bli lite oversiktlig på grunn av parkering langs veien. Skolebarna vil 
dermed få en langt mindre sikker skolevei enn de har hatt til nå. 

  
 
Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: marit.austreng@gmail.com
Telefonnummer: 93654002
 

SIGNERT AV

MARIT PRESTHEGGE AUSTRENG på vegne av
AUSTRENG MARIT PRESTHEGGE 25.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Innspill til nabovarsel og innsigelse mot dispensasjonssøknad Brekkeveien 17/19 
 
Hei, 
 
Vi vil fremme en innsigelse mot søknad til dispensasjon fra reguleringen i byggesaken. 
Gjeldene retaljreguleringsplanene (Detaljreguleringsplan Brekkeveien 17/19 (R-310) og 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde (R-287)) er nylig vedtatt.  
 

1. Vi krever at dispensasjon til minste utearealkrav (MUA) ikke innvilges 
 
Reguleringsbestemmelser (R-310): 4.9 «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.» og «Arealene skal ha en gunstig 
beliggenhet og være solbelyst minst tre timer ved jevndøgn.» 
 
I tillegg i gjeldene områdereguleringsplanen (R-287) står det at «Både felles og private 
arealer som inngår i beregning av krav til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og 
høstjevndøgn kl. 15:00 på minst halvparten av arealet.» 
  
Det mangler soldiagram for den nåværende bygningsmasse, og uten det er det umulig å 
regne ut MUA. Vi kreves et der laves et nyt soldiagram ved jevndøgn der legges til grunn for 
beregning av MUA. 
 
Utbyggere mener det burde innvilges dispensasjon fordi de vil bygge flere leiligheter enn 
tidligere planlagt og fordi de vil bygge mange små leiligheter. MUA er minstearealkrav, som 
representer et typisk behov og ikke et realt behov for en given lelighetstørrelse. Der er ingen 
grunn til å innvilge dispensasjon.  
 

2. Vi krever at utbyggere ta bedre hensyn til Sagalund friområde 
 
Vi mener det er uheldig at utbyggere kun ta hensyn til sollys innafor egen tomt og ikke i 
omkringliggende Sagalund friområde. 
 
Vi krever at samme de prinsipper for uteareal fra områdereguleringsplanen (R-287) gjelder 
også for Sagalund friområde. Dette betyr at vi krever at der utarbeides Soldiagram som vises 
hvordan den planlagte bygningsmasse påvirker Sagalund friområde og at skygge effekter på 
friområdet begrenses. 
 

3. Vi krever tiltak for gjennomgangsveien sagalund friområde (fra prosjektet til 
Ekornveien). Tiltak må sikre (1) at veien ikke kan brukes til vanlig bilkjøring, (2) At der 
inføres parkeringsregulering langs Ekornveien slik denne ikke bli parkering og 
trafikkvei for alle bohetene på brekkeveien 17-19 hvor der er veldig begrenset 
parkering. Ekornveien er idag stengt for gjennomkjøring og er øremerket som 
gå/sykkelvei/skolevei – utbyggingen bør ikke forringe gå/syklkevei/skolevei.   

 
Til slutt viser vi til Områdereguleringsplanen «3.2 Utforming: Estetikk skal tillegges stor vekt. 
Bebyggelse og anlegg skal ha variasjon både i funksjon og form. Ny bebyggelse skal tilstrebe 



variasjon i byggehøyder, volumoppbygging og materialbruk. Tilpasning til nabobebyggelse 
skal tillegges stor vekt.» Det er åpenbart at planen ikke oppfølge de etiske prinsipper i 
områdereguleringsplanen. Dette er den første stor fortettingsprosjekt under den nye 
områdereguleringsplanen. Det er derfor prissidens settende at områdereguleringsplan tas 
seriøs og at dispensajon for MUA ikke innvilges. 
 
  
 
Hilsen 
 
Marissa LeBlanc og Rasmus Astrup 
Ekornveien 49, Ås 



 
On Sun, Oct 25, 2020 at 9:52 PM Live Holck <liveho@hotmail.com> wrote: 
Hei	 
Jeg	ønsker	å	fremme	en	innsigelse	mot	søknad	om	dispensasjon	fra	reguleringen	i	
byggesaken.	Jeg	mener	ulempene	overstiger	fordelene	i	mange	henseender	i	denne	
saken,	særlig	for	bruken	av	utearealer	og	lekearealer	i	området,	hvordan	
omkringliggende	områder	vil	påvirkes	negativt	ved	større	skygger	og	sterk	inngripen	i	
landskapet,	potensiell	fjernvirkninger	på	naboer	lengre	unna	og	ikke	minst	potensialet	
for	at	mange	liknende	fremtidige	byggesaker	i	Ås	sentrum	vil	bli	gjenstand	for	
dispensasjonssøknader.	Dersom	man	innvilger	dispensasjon	i	denne	byggesaken,	er	det	
stor	risiko	for	at	dette	setter	en	standard,	noe	som	er	svært	uheldig	og	undergraver	
prinsippet	om	medvirkning	og	politisk	behandling	av	reguleringssaker.		
	
Jeg	er	positiv	til	at	utbygger	anerkjenner	at	store	leiligheter	bør	ha	større	uteareal	enn	
mindre,	så	jeg	anbefaler	utbygger	å	følge	reguleringens	minstekrav	på	40	m2	for	de	
minste	leilighetene,	og	ha	80	m2	for	de	større.	Utbygger	foreslår	selv	at	forskjellen	bør	
ligge	på	ca	2	ganger	så	mye	for	de	større.	Dette	er	en	mye	bedre	måte	å	gjøre	denne	
differensieringen	på,	og	samtidig	holde	seg	innenfor	reguleringskravene.	
Utbygger	må	også	være	klar	over	at	økt	antall	boliger	vil	kunne	påvirke	tilstøtende	gater	
negativt	ved	økt	press	på	parkeringsbehovet.	Jeg	vil	anbefale	utbygger	å	bidra	til	gode	
bomiljøet	for	både	beboerne	innenfor	planområdet	og	for	naboer.		
Estetisk	sett	er	det	heller	ikke	heldig	med	for	lange	bygg.	Det	bør	være	større	variasjon	i	
bygningsmassen	enn	hva	fremlagte	forslag	har.		
Det	mangler	forøvrig	soldiagram	for	regulert	lekeplass,	med	den	nye	foreslåtte	
bebyggelsen.	Jeg	tviler	på	at	den	regulerte	lekeplassen	får	nok	som.	Og	man	ønsker	jo	
selvsagt	at	lekeplassen	skal	få	så	mye	sol	som	mulig,	som	et	minimum	kravene	som	står	i	
områdereguleringsplanen	for	Ås	sentrum.	
Ønsker	også	at	bygningene	trekkes	noe	lengre	unna	stien.	
Jeg	ønsker	at	gjennomgangsveien	fra	byggene	og	til	Ekornveien	skal	bære	mer	preg	av	
en	skogsbilvei	en.likn.	dersom	man	absolutt	må	få	en	gjennomkjøringsmulighet	der	i	
skogen	som	oppleves	som	et	friområde	av	svært	mange.	Det	er	svært	uheldig	hvis	denne	
veien	blir	aktivt	brukt	til	utkjøring	og	parkering,	mange	barn	bruker	stien	som	et	
rekreasjonsområde	og	del	av	sin	skolevei.	
	
Mvh	Live	Holck	Johannessen		
Berørt	av	fjernvirkning,	aktiv	bruker	av	sti	og	tilstøtende	friområde	
 
 



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: BREKKEVEIEN 19, 1430 ÅS

Kommune: ÅS

Gårdsnr.:
54
 

Bruksnr.:
85
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: ADA LOUISE GRIMSGAARD
 

Adresse: Måltrostveien 36, 1430 ÅS
Gårdsnr.:
54

Bruksnr.:
100

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Merknad til søknad om dispensasjon fra 4.9 og 6.7 i reguleringsplan 3021_310, 

 vedtatt 23.10.2019 (bestemmelsene vedtatt 28.02.2020)
 Brekkeveien 17 og 19 (gnr/bnr 54/430, 54/74 og 54/85)

 
Generelt

 Vedlagte kart viser kun byggnummer og ikke feltangivelse. Dette gjør det vanskeligere å forstå 
 søknadene om dispensasjon. 
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Referat fra forhåndskonferansen med kommunen burde vært sendt sammen med nabovarselet.
 

4.9 Krav til minste uteoppholdsareal (MUA)
 Det fremkommer ikke av nabovarselet hvilke konsekvenser en eventuell dispensasjon vil gi, 

 det vil si differansen mellom antall boliger som følge av en eventuell dispensasjon fra MUA, 
 kontra å oppfylle reguleringsbestemmelsen slik den er vedtatt. Dette vil belyse økningen i 

 utnyttelse. 
 

Etter min mening må det være tatt høyde for ulike leilighetstyper og størrelser i arbeidet med 
 reguleringsplanen, og at størrelsen på uteoppholdsarealet er satt med hensyn til dette. 

 Derfor er det svært uheldig at det nå søkes om dispensasjon fra kravet på 40 m2. Det er også 
 uheldig at det søkes om en slik dispensasjon fra reguleringsplanen som ble vedtatt for 

 bare 1 – ett – år siden, bestemmelsene for et drøyt halvår siden. Det riktige alternativet bør 
 derfor være at antall leiligheter reduseres slik at kravet om uteoppholdsareal oppfylles, 

 eventuelt at man lager noen leiligheter større. Å oppfylle kravene til uteoppholdsareal er en av 
 de viktigste kvalitetene å sikre i et boligprosjekt som denne typen er, med blandet bebyggelse, 
 herunder blokkbebyggelse. Å sørge for lys og luft mellom bygningene, og å skape gode 

 uterom vil øke kvaliteten i prosjektet, og knytte seg bedre til omkringliggende bebyggelse, 
 friområdet og kulturlandskapet for øvrig. 

 
Ettersom reguleringsplanen opererer med MUA, altså minste uteoppholdsareal, så er 

 størrelsene som er angitt et minimum. Det er derfor uheldig at det søkes om dispensasjon fra 
 denne reguleringsbestemmelsen, og jeg mener at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig 
 tilsidesatt og at det er flere ulemper med å gi en slik dispensasjon, enn det er fordeler. 

 
Andre friområder/rekreasjonsområder kommer i tillegg til, prosjektets egne uteoppholdsarealer 

 og kan ikke omtales som arealer som «inngår som en del av anleggets uteoppholdsarealer». Dette 
bør derfor ikke legges til grunn som argument for å gi en dispensasjon, eller for å omdisponere eget 
areal. Det samme gjelder også andre arealer nevnt i søknaden som på grunn av solforhold, avstand 
til bebyggelse mv ikke kan medregnes. Det er en grunn til at dette ikke medregnes, da arealene 
mangler kvaliteter som kreves for å kalle det et uteoppholdsareal. Dette betyr likevel ikke at arealene 
ikke kan utformes slik at de tilfører kvaliteter til området. Gatetun kan 

 heller ikke anses som uteoppholdsareal, så lenge dette er kjørbar adkomst til området. 
 

6.7 Krav til nærlekeplass
 Lekeplasser bør plasseres på solfylte områder, og ikke ensidig mot nord/nordøst slik det er 

 foreslått i søknad om dispensasjon fra kravet om nærlekeplass. Dette er en stor ulempe, og 
 bør veie tungt i vurdering av dispensasjonen. Lys og solforhold på det foreslåtte området er 
 heller ikke redegjort for i søknaden om dispensasjon.

 
Poenget med en nærlekeplass er at det skal være lav terskel for å gå ut og bruke arealene. 

 Slik de nå er plassert i nord, så ligger de uhensiktsmessig til i forhold til boligene og fremtidige 
 beboere. Gjennom å lage et tun, slik det er gjort for den andre lekeplassen, så danner byggene
 en naturlig avgrensning mot uteområdet, og åpner mer opp for flerbruk enn den andre 

 lekeplassen nå gjør. 
 

En del av området på lekeplassen i nord er avsatt til overvannshåndtering (regnbed), noe som 
 med økte nedbørsmengder i mange perioder ikke vil være et egnet område for lek. Dette arealet 

 bør derfor ikke medregnes som lekeareal. Slik dobbelbruk av arealer illustrerer godt hvordan 
 uteområdene presses til fordel for høyere utnyttelse. 

 
På tegning D2 er det markert nedkjøring til P-kjeller i tillegg til plassering av renovasjonsbeholdere 

 rett ved der lekeplassen er foreslått etablert. Motorisert trafikk vil påvirke kvaliteten på lekeplassen 
 slik den nå er foreslått plassert. Brekkeveien er en trafikkert vei, og hvor det vil bli økt trafikk som 

 en direkte følge av prosjektet. 
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Fargeskala
 Jeg antar at det kommer nytt nabovarsel når det skal sendes inn søknad om rammetillatelse, 

 men vil påpeke at fargeskalaen på bebyggelsen bør være mørk, ikke hvit. Dette gjelder spesielt 
 på bebyggelsen/fasadene som er ligger inntil/vender mot skogen (omtalt som Sagalund friområde 

 i varselet). Dette fordi en mørk farge vil bli mindre synlig (og skjemmende) fra Måltrostveien, 
 enn en mørk farge. Det er vist noe som kan være fasademateriale i tre på noen av byggene. 
 Dette kan være et godt materiale å velge til de bakre byggene mot skogen. De vil da gli bedre 

 inn i miljøet også, sett fra Brekkeveien. Hvitt bør begrenses som fasadefarge i sin helhet i 
 prosjektet. 

 
Med hilsen

 
Ada L. Grimsgaard

 Måltrostveien 36
  

 
Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: ada.grimsgaard@gmail.com
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

ADA LOUISE GRIMSGAARD på vegne av GRIMSGAARD
ADA LOUISE 26.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

26.10.2020 17:39:02 AR
395037954

26
.1

0.
20

20
 1

7:
39

:0
2 

AR
39

50
37

95
4

 3



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: BREKKEVEIEN 19, 1430 ÅS

Kommune: ÅS

Gårdsnr.:
54
 

Bruksnr.:
85
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: OLA FREDRIK KLAKEGG
 

Adresse: Måltrostveien 36, 1430 ÅS
Gårdsnr.:
54

Bruksnr.:
100

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Ås kommune har nylig vedtatt reguleringsplan R-310 for området Brekkeveien 19/Maxbotomten. Like 
vel ønsker tiltakshaver å bygge større og forringe bokvalitet for det aktuelle området og 
småhusbebyggelsen rundt.   

 
1- Disp i fra §4.9 Minste uteoppholdsareal, MUA. Tiltakshaver bør ikke få anledning til å etablere flere 
leiligheter enn hva som styres av minstekravet til uteoppholdsareal. Hensynet til minstekravet i 
reguleringsbestemmelsene blir med dette forslaget vesentlig tilsidesatt. Tiltakshaver burde heller 
bygge langt færre boenheter med god bokvalitet og tilrettelegge for god utomhuskvalitet og ikke 
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skvise inn alt for mange boenheter på et alt for lite areal. Solforholdene er ikke fremvist og det er 
grunn til å tro at arealet er enda mindre enn presentert på bakgrunn av dette. 

 
 2- Disp i fra §6.7 Nærlekeplass. For å muliggjøre etablering av høye dominerende blokker på 5 etg 
som er over 50 meter lange ønsker utbygger å gå bort i fra kravet til nærlekeplass. En nærlekeplass 
skal etableres, som det ligger i ordet, nært boenheten og ikke i et hjørnet av tomten lengst mulig vekk 
i fra bebyggelsen og rett ved siden av Brekkeveien. Hensynet til barns lek blir i dette prosjektet kraftig 
tilsidesatt tatt i betraktning plasseringen av nærlekeplassene og det dominerende utrykket den 
massive bebyggelsen gir. 

 
Jeg kan ikke se at det ligger vedlagt noen form for oppdatert soldiagram som viser hvordan blokkene 
vil spre skygge over lekeplasser, utomhusareal, naboeiendommer og tilstøtende friareal. Forslaget 
om at to av blokkene blir over 50 meter lange over 5. etg. vil antagelig gi mye mere skygge enn 
tidligere antydet. Blokk E ligger for nære friarealet mot nord - Sagalundskogen. Minste avstand er på 
3,5 meter. Denne enorme blokken vil ødelegge friarealet med turstier i skogen ved at den blir som en 
enorm vegg som vil skyggelegge turområdet store deler av året. Dette er ikke akseptabelt og kan 
umulig være i tråd med intensjonene til OBOS og Løvenskiold som ønsker å bli sett på som 
ansvarlige boligutviklere. Blokkbebyggelsen bør i større grad deles opp i mindre enheter med færre 
etg. Det vil da heller ikke bli nødvendig å søke disp. fra reguleringsbestemmelsene.

 
Blokkene ser ikke estetisk pene ut overhode og jeg forventer at tiltakshaver og arkitekt setter seg inn 
i kvalitetsprogrammet som er bestemt av Ås kommune vedrørende blant annet arkitektur. Det er trist 
hvis ikke det ikke skal være mulig å etablere noe som er pent, som OBOS kan være stolte av i 
fremtiden. 

 
 
 
 
Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse:
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

OLA FREDRIK KLAKEGG på vegne av KLAKEGG OLA
FREDRIK 25.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: BREKKEVEIEN 19, 1430 ÅS

Kommune: ÅS

Gårdsnr.:
54
 

Bruksnr.:
85
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: BODIL NORDERVAL
 

Adresse:
Gårdsnr.:
54

Bruksnr.:
339

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
BAS arkitekter AS søker om dispensasjon fra Detaljreguleringsplan for Brekkeveine 19 m.m. Denne 
planen ble vedtatt av Ås kommune for akkurat et år siden, den 23.10.2019. Denne reguleringsplanen 
har vært en del av kommunens planarbeid for hele sentralområdet. Det søkes om dispensasjon fra 
reguleringsplanens §4.9 Minste uteoppholdsareal, MUA og §6.7 Nærlekeplass. 

 
BAS arkitekter AS skriver: 

 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 
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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.

 
De skriver videre: 

 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.

 
Naboer i området har nå fått nabovarsel og gis anledning til å uttale seg til søknaden og nabovarslet. 

 
Utvikling og omreguleringsplaner for Brekkeveien 19 m.m. har lenge vært en del av kommunens 
planarbeid. 

 • I kommunens boligprogram het det i 2016, at det skulle legges det opp til 120 boliger i på Maxbo-
tomta, fordelt på 60 % rekkehus og småhus, og 40 % leiligheter.

 • I 2017 ble videre oppstart av planarbeid på Maxbotomta kunngjort i Østlandets Blad. Nabovarsel 
om oppstart av arbeider inneholdt ikke noe konkret informasjon om omfanget av prosjektet.  Ifølge 
Østlandets Blad skulle det utarbeides planer for 80 boliger på tomten.  

 • I forslaget til detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m som ble lagt frem for offentlig ettersyn, 
R-310, var planforslaget basert på etablering av 157 boliger på hele feltet, 131 leiligheter byggetrinn 
1 og 26 byhus i byggetrinn 2. Trafikkberegninger i planarbeidet er tatt med utgangspunkt i 157 
boenheter. I reguleringsplanarbeidet ble det i forhold til trafikk tatt utgangspunkt i 157 boenheter for 
begge byggetrinnene. Når det i byggetrinn 1 nå planlegges for 145 boenheter og det ikke redegjøres 
for hvor mange boenheter det planlegges for i byggetrinn 2, vil ikke utredningene som ble lagt til 
grunn i reguleringsarbeidet være relevante.

 • Forlaget til reguleringsplan fikk mange høringssvar. Momenter som fremkom i høringsuttalelsene 
var blant annet: 

 o En massiv utbygging på Maxbotomta bryter med kommunens signaler/prinsipp om konsentrert 
utbygging i sentrum som «skrås» naturlig og gradvis nedover mot bebyggelsen utenfor 
sentrumskjernen. Fem etasjes boliger på et høydedrag vil bryte med kommunens helhetsplan, og 
området vil fremstå som svært dominerende og ikke tilpasset øvrig bebyggelse i området.

 o Man stilte seg kritisk til at detaljplan på Maxbotomta ble behandlet før kommunen hadde en klar 
helhetsplan for vei- og gateplan for Ås sentralområde. En god løsning på trafikale forhold bør være 
en forutsetning før man kan tillate en utbygging av området. Utbyggingen som er skissert vil bidra til 
økt risiko for uheldige konsekvenser både for bil-, sykkel- og gangtrafikken i området - ikke minst for 
skoleelever på vei til ulike skoler.

 o Det ble påpekt at tiltaket blir svært framtredende og i stor grad vil endre områdets visuelle karakter. 
Byggehøyder burde reduseres betydelig, spesielt for områdene som avsettes til blokkbebyggelse og 
som ligger inntil grensene mot vest og nord. Byggegrensene burde også flyttes for å sikre tilstrekkelig 
avstand til eksisterende bebyggelse og friområdet.

 
Kommunens endelige behandling av reguleringsplanen tok hensyn til noen momenter som fremkom 
av høringsuttalelsene, og noen byggehøyder ble redusert. Akkurat ett år etter at kommunen har fattet 
beslutning om endelig reguleringsplan for området legges det frem et forslag om dispensasjon fra 
planens krav om minste uteoppholdsareal. 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.

 
Denne dispensasjonssøknaden bør ikke innvilges av følgende årsaker: 

 • Reguleringsplanen for området er nylig vedtatt, etter lange planprosesser og høringer. Kommunen 
legger opp til transformasjon av store deler av sentrum, og har gjort et stort arbeid for å få en mer 
forutsigbar utbygging. Nå må kommunen og politikere støtte eget planarbeid og fastholde viktige 
prinsipper i det vi liker å kalle en grønn kommune.

 • Dersom utbygger forholder seg til skisser lagt frem i reguleringsplanforslaget, med 131 leiligheter i 
trinn 1, opprettholder utbygger kravet til minste uteoppholdsareal. 

 • Trafikkforhold: I reguleringsplanarbeidet ble det gjort rede for trafikkforhold fra området med 
utgangspunkt i 157 boenheter. Man vet i dag ikke noe om hvordan byggetrinn 2 for resten av 
området planlegges, men med planlagte 145 boenheter bare i byggetrinn 1, vil antall boenheter for 
hele reguleringsplanen overstige utredningene som ble lagt frem i reguleringsforslaget. 
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Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse:
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

BODIL NORDERVAL på vegne av NORDERVAL BODIL 25.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: BREKKEVEIEN 19, 1430 ÅS

Kommune: ÅS

Gårdsnr.:
54
 

Bruksnr.:
85
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: KJELL MAGNE RAMSLI
 

Adresse: Sagaveien 45, 1430 ÅS
Gårdsnr.:
54

Bruksnr.:
357

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Som naboer nordøst for området er vi positive til at utbyggeren har valgt en løsning som på en bedre 
måte hensyntar naboeiendommene.

 
Som en konsekvens av at antall boenheter er økt til 145 enheter har utbygger søkt om dispensasjon 
fra §4.9 Minste uteoppholdsareal, MUA. Denne dispensasjonssøknaden bør ikke innvilges siden 
gjeldende plan har vært behandlet flere omganger i flere instanser. I høringsuttalelser har naboer i 
området utrykt bekymring for en massiv/kompakt utbygging på området, noe som delvis ble tatt til 
følge når gjeldende reguleringsplan, R-310, ble vedtatt. 
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En annet punkt er at en økning i antall boenheter vil også medføre økt trafikk. I arbeidet med 
reguleringsplan ble det gjort rede for trafikkforhold fra området med utgangspunkt i 157 boenheter. 
Man vet i dag ikke noe om hvordan totalt antall boenheter vil bli for området, men det er liten tvil om 
at dette vil overstige de 157 som ligger til grunn for gjeldende reguleringsplan, R-310.

 
Hensynet til trivsel for nåværende og fremtidige beboere i området må gå foran utbyggers ønske om 
en økning av antall boenheter/reduksjon av MUA.

 

Bodil Uv Ramsli / Kjell Magne Ramsli
 Sagaveien 45

  
 
Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse:
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

KJELL MAGNE RAMSLI på vegne av RAMSLI KJELL
MAGNE 25.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Merknad	til	nabovarsel	utstedt	av	BAS	arkitekter	for	Brekkeveien	19/Maxbotomta.		
	
Ås	vel	er	en	velforening	for	beboere	i	Ås	sentrum,	Søråsteigen	og	Sørås.	Ås	vel	har	påtatt	
seg	forvaltning	av	Sagalunden	-		skogen	som	omkranser	Maxbotomta.		
	
	
Løvenskiold	Eiendom	AS	og	OBOS	nye	hjem	AS	søker	gjennom	sitt	
datterselskap/tiltakshaver	Brekkeveien	19a	AS	og	ansvarlig	søker	BAS	arkitekter	AS	om	
to	dispensasjoner	fra	nylig	vedtatt	reguleringsplan.		
	

1) §4.9	Minste	uteoppholdsareal,	MUA	
Tiltakshaver	ønsker	nå	å	bygge	145	leiligheter,	noe	som	krever	minimum	
uteoppholdsareal	på	5800	kvm.	Omsøkte	tiltak	inneholder	5234	kvm	avsatt	til	
uteoppholdsareal,	altså	et	avvik	på	566	kvm.		

	
Ås	vel	mener	tiltakshaver	må	forholde	seg	til	gjeldende	reguleringsplan	og	ikke	
spekulere	i	at	det	burde	differensieres	i	forhold	til	størrelse	på	leilighet.	Ås	vel	
presiserer	at	reguleringsbestemmelsene	sier	at	40	kvm	pr.	boenhet	er	et	minimumskrav	
og	hadde	heller	sett	at	tiltakshaver	benyttet	muligheten	til	å	etablere	større	
uteoppholdsareal	enn	minimumskravet	for	å	øke	bokvalitet	for	området.	Det	er	allerede	
massiv	motstand	mot	høyden	på	blokkene	blant	beboere	i	Ås	vel.	Ås	vel	er	av	den	
oppfatning	at	OBOS	og	Løvenskiold,	som	store	utbyggere,	i	større	grad	burde	hensynta	
omkringliggende	naboer	og	småhusbebyggelse,	og	redusere	antall	etasjer	og	fotavtrykk	
på	bygningsmassen,	noe	som	vil	føre	til	at	man	ikke	kommer	i	konflikt	med	
reguleringsplanens	bestemmelser	om	minste	uteoppholdsareal.	
	
	

2) §6.7	Nærlekeplass	
Tiltakshaver	ønsker	å	anlegge	nærlekeplass	for	felt	BB	og	B/K	innenfor	felt	B/K.		
Reguleringsplanen	setter	som	krav	3,5	kvm	lekeareal	pr.	boenhet	og	at	
nærlekeplass	skal	etableres	innenfor	eget	felt.		
	

	
Tiltakshaver	har	valgt	å	blant	annet	etablere	to	blokker	på	over	50	meter	innenfor	felt	
BB,	som	tar	veldig	mye	areal.	Det	foreslås	altså	å	etablere	blokker	som	tar	så	mye	av	
arealet	at	det	skviser	vekk	nærlekeplassen	fra	der	den	bør	være	(nært).	I	stede	foreslås	
det	at	nærlekeplasser	etableres	helt	nordøst,	i	skygge	av	sola	og	ut	mot	den	traffikerte	
Brekkeveien.	Ås	vel	mener	at	tiltakshaver	må	sørge	for	å	ivareta	kravet	til	nærlekeplass	
der	de	skal	være.	Ved	å	dele	opp	blokk	C	og	E	i	mener	Ås	vel	at	det	er	uproblematisk	å	
sørge	for	at	minimumskravet	for	nærlekeplass	i	reguleringsplanen	blir	opprettholdt.		
	
Ås	vel	kan	ikke	se	at	det	foreligger	oppdatert	soldiagram	for	tiltaket	og	har	vanskelig	for	
å	se	at	minstekravet	til	sol	for	lekeplasser	blir	ivaretatt	med	foreslått	bygningsmasse.	Ås	
vel	mener	også	at	soldiagram	må	framlegges	for	tilstøtende	eiendommer,	friareal	og	
barnehage	da	tiltaket	vil	kunne	skape	uforholdsmessig	mye	skygge,	spesielt	i	
vinterhalvåret.		
	



Ås	vel	mener	at	byggegrensene	må	respekteres.	Tegninger	viser	at	byggegrensen	blir	
overskredet	mot	friareal.		
	
I	reguleringsplanarbeidet	ble	det	i	forhold	til	trafikk	tatt	utgangspunkt	i	157	boenheter	
for	begge	byggetrinnene.	Når	det	i	byggetrinn	1	planlegges	for	145	boenheter	og	det	
ikke	redegjøres	for	hvor	mange	boenheter	det	planlegges	for	i	byggetrinn	2,	vil	ikke	
utredningene	som	ble	lagt	til	grunn	i	reguleringsarbeidet	være	hensyntatt.		
Det	planlegges	for	at	70%	av	boenhetene	får	parkering.	Dette	vil	i	praksis	føre	til	at	
beboere	som	ikke	har	plass	vil	benytte	omkringliggende	veier	til	gateparkering.	
Ekornveien	og	som	ligger	nærmest	vil	sannsynlig	vis	bli	mest	belastet.	Ås	vel	mener	det	
er	uklokt	å	la	tiltakshaver	bygge	færre	parkeringsplasser	enn	det	er	behov	for.	Det	
eneste	man	oppnår	med	det	er	at	andre	områder	blir	belastet.	Ås	vel	minner	om	at	
Maxbotomten	ligger	1	km	i	fra	sentrum	og	at	idealistiske	tanker	om	folks	behov	for	bil	
ikke	bør	styre	over	sunn	fornuft.			
	
Ås	vel	har	inntrykk	av	at	tiltakshaver	ikke	fokuserer	tilstrekkelig	på	godt	bomiljø	for	
prosjektet	og	for	nærliggende	boliger	og	friområder.	Ås	kommune	har	nylig	vedtatt	
reguleringsplan	R-310	for	området	og	det	virker	spesielt	at	det	ved	første	anledning	
søkes	om	dispensasjoner.		
Sagalunden	-	skogen	som	omkranser	tiltaket	er	et	veldig	viktig	turområde	for	beboere	
på	Sørås	og	Søråsteigen,	både	som	lek	og	rekreasjon,	men	også	som	vei	til	skole	og	
barnehage.	Ås	vel	kan	ikke	se	at	tiltakshaver	har	satt	seg	inn	i	viktigheten	av	denne	
skogen	når	det	planlegges	for	en	over	50	meter	lang	blokk	på	5	etasjer	kun	3-4	meter	i	
fra	byggegrensen.	Dette	vil	medføre	en	skyggelegging	av	tursti	og	naturlig	lekeområde	
for	barn	i	store	deler	av	året.		
	
	
På	vegne	av	Ås	vel	–	styret.		
	
	


