
Uttalelse til nabovarsel for gbnr. 61/27 
 
Vi viser til nabovarsel av dispensasjonssøknad for gbnr. 61/27, Langbakken 2 mottatt 
23.12.2020, og møte 05.01.2021 med arkitekt Grete Stagrum og eiere Marit låg og Paul 
Runnestø. 
Søknaden gjelder områdeplanen for Ås sentralområde § 2.1 Krav til detaljregulering, og 
noen av rekkefølgekravene i § 2.2. 
  
Vi eier gbnr.61/231, som er fradelt fra gbnr.61/33, Langbakken 4. 
Vår eiendom utgjør også en del av felt B7 i områdeplanen, og er underlagt de samme 
bestemmelsene. Vi har ingen umiddelbare byggeplaner, men vil ivareta fremtidige 
utbyggingsinteresser for vår eiendom. Med utgangspunkt i områdeplanen er det vår 
oppfatning at en innvilgelse av dispensasjonssøknaden vil få konsekvenser for nettopp vår 
eiendom. 
  
Reguleringskravet: 
Områdeplanens bestemmelser om regulering står det at det er opp til kommunen å avgjøre 
en hele eller deler av arealer som er angitt i denne områdeplanen. Vi antar at B7 er et så lite 
delområde at det ville være naturlig å regulere hele B7 under ett, dersom det skal reguleres. 
Vi mener at dispensasjonssøknaden fra detaljreguleringskravet må ivareta de samme 
hensynene til helhetlig planlegging som en regulering for B7 ville ha gjort. 
  

  
 
  
  
  

Grete  Rebecca Stagrum
Vedlegg C-4.2



Veiløsning: 
Vi tolker områdeplanen slik at B7 skulle vært regulert som en helhet, og med felles adkomst 
til regulert veg i sør. Dette innebærer i så fall at det er forutsatt at vår eiendom skal ha 
adkomst over gbnr.61/27. Vi er innforstått med at vi ikke har veirett over denne 
eiendommen, at eier heller ikke ønsker å gi slik veirett, og at løsningen vist i 
dispensasjonssøknaden ikke tilrettelegger for dette. Dette er likevel slik vi forstår den 
reguleringsmessige løsningen i områdeplanen. 
  
Vi har tinglyst veirett over gbnr. 61/33, nord for boligen i Langbakken 4. Denne er tinglyst 
ved fradeling av eiendommen, i hht. den da gjeldende reguleringsplanen. Det kan også være 
en fysisk mulighet for adkomst via område B5 i nord. For oss kunne det være en grei løsning, 
men det forutsetter at vi kan få veirett der, noe vi ikke vet om er mulig. Som et alternativ til 
veiløsning via B7 anser vi en felttilhørighet til B5 som den beste løsningen fordi det gir en mest 

helhetlig plan for infrastruktur i området. Men for oss ser det ikke ut til at områdeplanen 
tilrettelegger for noen av disse to løsningene, og vi er bekymret for at vår tomt blir 
innestengt ved at det dispenserer fra reguleringskravet for den søndre delen av B7. Dersom 
kommunen vil gi dispensasjon i hht. søknaden, forutsetter vi at kommunen samtidig gir en 
avklaring som sikrer at alternativ adkomst ikke er i strid med områdeplanen. Hvis ikke 
kommer vi en situasjon der vi blir sittende med en ubebyggbar tomt. 
  
Type bebyggelse: 
Det står i bestemmelsene § 4.1 at område B1 – B22 skal benyttes til boligbebyggelse, uten at 
type boligbebyggelse er spesifisert. Vi antar at type bebyggelse skal defineres ved 
detaljregulering, alternativt nå ved dispensasjonsbehandlingen. Det fremgår av 
områdeplanens planbeskrivelse at B7 er tiltenkt konsentrert småhusbebyggelse. 
Enebolig og tomannsbolig blir vanligvis definert som åpen småhusbebyggelse. Åpen 
småhusbebyggelse er ikke nevnt som alternativ i områdeplanen, mens krav til 
regulering/utbygging for konsentrert småhusbebyggelse bl.a er: 
- nærlekeplass § 3.4.4 
- begrensninger i parkeringsdekning og utforming av parkeringsløsninger § 3.5 
- VA og overvann § 3.7 
- felles renovasjonsløsninger for delfelt § 3.8 
- vurdering av grunnforhold § 3.12 
Dette er forhold som angår oss som eier av resten av B7, og som bør inngå i en felles løsning 
ved en eventuell dispensasjon fra reguleringskravet.  Blir det en planavklaring på en 
alternativ veiløsning er det naturlig at renovasjonsløsningen følger denne. 
  
Rekkefølgekrav: 
Det fremgår også at det søkes om dispensasjon fra noen rekkefølgekrav i § 2.2. I møte med 
søkerne 5.januar ble det opplyst at kommunen har informert om at søkere skal betale inn en 
andel av kostnadene til disse tiltakene. Vi har ingen merknader til at det gis dispensasjon fra 
§ 2.2 på disse vilkårene, og regner med at vilkårene vil være like for alle. 
  
Evt. andre dispensjonsvilkår: 
Dersom Ås kommune vil gi dispensasjon, vil vi be om å få uttale oss til eventuelle andre 
dispensasjonsvilkår.Vi vil da be om å få klarlagt i hvilken grad slike vilkår også vil være 
førende for vår eiendom. 



  
Konklusjon: 
I prinsippet mener vi at den nylig vedtatte områdeplanen bør følges, men ser at det også 
kan være mulig å tilrettelegge for andre gode løsninger gjennom dispensasjon.  Men vi 
mener det i så fall må være en forutsetning at det også blir tatt hensyn til at vår tomt på sikt 
skal bygges ut i hht. områdeplanen. Løsningen vist på illustrasjonsplanen ivaretar ikke 
helheten for B7 slik vi ser det. 
  
Vi vil be om å få kopi av videre korrespondanse i saken som angår vår uttalelse og de 
momentene vi tar opp.  
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Anne Grindal Søbye, 47895611, annesoby@online.no 
Grete Grindal Patil,  99700361, grete.patil@gmail.com 
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