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Merknader til byggesøknad Eikelia 17, 19, 21 og 23 (Bnr 213, 214, 215, 216)

Vi viser til mottatt dispensasjon- og byggesøknad for ovennevnte tomter, og oversender her våre

innsigelsespunkter.

Nedre Pollenga Vel består av boliger i Steinalderveien, Boplassveien, Eikelia og Eikelibuen. Vi er et lite

vel som gjennom felles arrangementer som julegrantenning og sommerfester, dugnader for leke- og

badeplass ønsker å skape gode levevilkår og trygt oppvekstmiljø for våre barn.

En storstilt utbygging som nå er planlagt vil påvirke vårt nærmiljø generelt, og beboere i Eikelia 30

A,B og C, samt Eikelibuen 13 og 15 spesielt.

Dispensasjon for gesimshøyde

Key Arkitekter AS søker dispensasjon fra reguleringsplanen for tillatt gesimshøyde, slik at de tiltenkte

boligene kan ha takterrasse i 3. etasje. Slik vi forstår reguleringsplanen, er hensikten å sikre spredning

i bebyggelsen uten for store og dominerende bygg. I tillegg skal den sørge for at nye enheter

harmonerer med omgivelsene. En massiv utbygging av hele 14 boenheter med tre etasjer på et så

konsentrert område ser vi på som et brudd på intensjonen med reguleringsplanen. For oss som bor

mellom 10 og 20 høydemeter nedenfor vil dagens løsning gjøre at de nye husene virker unormalt

store og ruvende. De er tegnet med romslige vindusflater over tre etasjer, og samtlige boliger er

planlagt vendt nedover mot våre boliger. Vi mener at det finnes flere alternativer for utbygging av

tomtene, for eksempel å bygge lavere og færre hus.

Vi ser ingen grunn til at reguleringsplanens bestemmelser om gesimshøyde skal fravikes, og

oppfordrer søker til dialog for en best mulig løsning for alle planer.

Trafikksikkerhet

For å kunne etablere adkomst til de 15 boenheter på de fire tomtene, er det tenkt en bratt og

svingete vei med innkjøring fra Eikelia. Tett skog på tomten i Eikelia 15 og en høy bergknaus mellom

Eikelia 15 og 17 vil vanskeliggjøre utsikten når bilister kommer ned den planlagte veien. Dermed blir

det vanskelig å se biler og fotgjengere, noe som vil utgjør en betydelig fare for ulykker for både biler

og fotgjengere.

For de mange barna i området er Eikelia både skolevei og den eneste muligheten ved daglig ferdsel.

Eikelia går forbi den populære lekeplass inne i boligområdet, og veien blir betydelig mer trafikkert

enn i dag dersom byggesøknaden innvilges. Den planlagte veien vil derfor kreve ytterligere tiltak som

fartsdumper og inngjerding av lekeplass for at vi skal kunne ferdes trygt. Vi ønsker at søker

utarbeider løsninger som ivaretar trafikksikkerheten.



Griliplass

Det er planlagt et felles grillområde i Eikelia 19. Denne grillplassen kommer til å være til sjenanse for

boligene nedenfor, spesielt Eikelibuen 13 og 15. Vi oppfordrer søker til å bidra til utbygging og

oppgradering av områdets felles lekeplass og møtested kun 100 meter unna der grillområdet er

planlagt.

Punker vi Ønsker mer informasjon om:

• Bygging av 14 nye boenheter vil også føre til en betydelig økning av avfall, I Ås kommune har

hver boenhet 2 søppelkasser. Totalt blir det derfor 28 nye søppelkasser som skal tømmes.

Har søker undersøkt med Follo Ren om de er villige til å kjøre opp den bratte og svingete

veien med begrenset mulighet for å snu på toppen? Har søker vurdert andre planer for

renovasjon, som f.eks. et søppelrom?

• Tomtene har i dag en god vekst av flotte trær som ved utbygging vil kunne bidra til fortsatt

skjerming av husene nedenfor. Hvilke planer har søker for trefelling? Hvilke områder skal

eventuelt beskyttes?

• Grunnet tomtenes terreng krever bygging at det sprenges i grunnen. Hvilke planer er det for

å sikre omgivelsene, overvåke og følge opp eventuelle skader på utsatte nabohus?

• Vinterstid vil antageligvis veien opp til husene være vanskelig å komme frem til. Hvordan ser

søker for seg at alternativ parkering skal være?

Å bygge 14 nye boenheter er et stort inngrep i et nabolag. Vi henstiller derfor søker om å gå i dialog

med naboer både på oversiden og på nedsiden av tomtene. Før punktene over er endret til det bedre

og tryggere, og spørsmålene besvart, mener vi at søker ikke skal få tillatelse til å bygge. Vi ber derfor

om at kommunen avslår søknaden.
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