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Klage på Ås kommunestyrevedtak – R-301 

Detaljreguleringsplan for Grenseveien / Myrfaret 

 

Ås kommunestyre har i møte den 09.02.2022, K -sak 3/22, vedtatt detaljreguleringsplan for 

Grenseveien / Myrfaret. Vi ble informert om vedtaket den 19.02.2022. 

Vedtaket går ut på, blant annet, etablering av flere boligblokker i varierende høyde vest for 

Grenseveien i Ås kommune, til store ulemper for oss som bor rett på andre siden av 

Grenseveien. Dvs. på Myrsletta, i Ski, Nordre Follo kommune. 

Vi ønsker derfor å klage på en del faktiske forhold i vedtaket, som uten tvil vil være 

ødeleggende for vår trivsel og vårt bomiljø. 

 

Området på Myrsletta som er etablert langs Grenseveien består av småhusbebyggelse 

(rekkehus) over to plan, og ligger øst for boligblokkene som ble vedtatt bygd nå. Vår hage, 

som vi bruker til rekreasjon, er vestvendt og grenser til Ås kommune og Grenseveien. Mange 

av oss som bor på Myrsletta pendler til jobb i Oslo eller omegn, og er ikke hjemme før tidligst 

kl. 17:30 på kvelden. Det er dermed en selvfølge at våre hager blir mest brukt på kvelden. De 

planlagte boligblokkene vil ligge høyere enn Grenseveien, mens boligbebyggelsen på 

Myrsletta stort sett ligger lavere enn veien. Dette, sammen med høyden og utformingen på 

de nye boligblokkene vil medføre at det nye boligfeltet vil oppleves for oss på Myrsletta som 

en høy og dominerende vegg, som vil stenge for kveldsol stort sett hele året, inkludert midt 

på sommeren. Her på Myrsletta har vi alltid hatt kveldsol til nærmere kl. 22.00 på kvelden 

midtsommers. Dersom reguleringsplanen blir utført i nåværende form vil våre hager mest 

sannsynlig være komplett skyggelagt allerede ved 19:00 tiden. Dette er direkte ødeleggende 

for vår trivsel og ikke minst vil forringe verdien på våre eiendommer. At Ås kommune ikke tar 

hensyn til dette oppleves av oss som kritikkverdig. 

Det ble stilt spørsmål til Ås kommune om hvorfor det ble vedtatt bygging av 4-5 etasjer 

boligblokker i et område som for det meste grenser til småhusbebyggelse med 2 etasjer (øst 

og vest), og 3 etasjers rekkehus på nordsiden. Dette ble forsøkt forklart med pålegg om 

fortetting fra Fylkesmannen. Vi ønsker derfor å nevne at planlagt bebyggelse ligger mange 

kilometer unna Ås sentrum i rett luftlinje, og 2 km unna Ski sentrum, som dessuten er i 

Nordre Follo kommune. Ønsker også å presisere at Nordre Follo kommune sin politikk er 

fortetting fra sentrum og ut mot utkanten, og ikke motsatt slik vi oppfatter at Ås kommune 

prøver å gi utrykk for. Slik vi ser det finnes det ingen grunn til at det nye boligfeltet skal være 

høyere enn bebyggelse rundt, dvs. maks 3 etasjer. En slik løsning vil være mer harmonisk 

for hele området, og vil også ta vare på den allerede etablerte bebyggelsen. 

Vi er også meget negativt overrasket over at fortau som er etablert langs øst siden av 

Grenseveien (langs Myrsletta) er vedtatt flyttet på vest siden (langs nytt boligfelt). Fortauet 



ble etablert langs Myrsletta i sin tid som et sikkerhetstiltak for at barn fra Myrsletta og 

Grenseparken kunne ferdes på Grenseveien på en trygg måte, mens de forflyttet seg mellom 

de to lekeplassene på Myrsletta som ligger langs Grenseveien. Flytting av fortau på motsatt 

side av veien vil medføre at barn som bruker de to lekeplassene vil enten måtte krysse veien 

to ganger, for å ferdes på fortau, eller ta sjansen på å løpe i veibanen med den risiko som 

det innebærer. Flytting av fortau på vestsiden av Grenseveien virker for oss fullstendig 

ulogisk og tar ikke hensyn til barnas sikkerhet i det hele tatt. Fjerning av fortau vil også 

medføre at biltrafikken flyttes nærmere våre hager med alle de ulempene som følger med, 

som f.eks. økt forstøving og støy. 

 

På bakgrunn av de overnevnte forholdene ber vi Fylkesmannen om å gjøre følgende 

endringer i reguleringsvedtaket: 

1 All bygging skal tilpasses høyde på etablert bebyggelse og gjøres om til maks 3 

etasjers utførelse, uten takterasse, med maks gesims 10 m. På denne måte vil 

nytt boligfelt harmoniseres med etablert bebyggelse og sikre fortsatt glede og 

trivsel for alle som bor i området. 

2 Fortau på østsiden av Grenseveien (langs Myrsletta) skal beholdes slik det er i 

dag. Vedtatt etablering av fortau på vestsiden av Grenseveien skal gjøres i tillegg 

til fortau på østsiden, og ikke i stedet for. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ella og Cristian Georgescu-Solbrekken 

Myrsletta 90, Ski 


