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Gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216 - Nybygg - 7 Tomannsboliger -Søknad om
dispensasjon fra gesimshøyde

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/06158-10
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02.2014

Rådmannens innstilling:

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan (R-102) vedrørende gesimshøyde på
gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216.

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner i medhold av plan- og
bygningslovens §§ 20-1 og 28-7 med vedtekt for Ås kommune
situasjonskart/utomhusplan for gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216, kart revidert
23.01.14.

3. Rådmannen gir i medhold av pbl. § 22-3 ansvarsrett til Julia Yran sivilarkitekt
mnal som ansvarlig søker.

4. Tiltaket tillates ikke igangsatt før kommunen har godkjent en byggesak for hvert
enkelt boligbygg –dvs. gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

5. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir rådmannen myndighet til å behandle søknad
for hvert enkelt hus

Ås, 11.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
Vedlegg 4. Snitt BB, Vedlegg 5. Snittegning, Vedlegg 6. Prinsippsnitt, Vedlegg 7.
Vegprofil, Vedlegg 8. Merknad fra naboer i Eikelia og Eikelibuen, Vedlegg 9.
Merknad fra nabo i Hareåsen 12 b, Vedlegg 1. Dispensasjonssøknad , Vedlegg 2.
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Revidert situasjonskart/utomhusplan, Vedlegg 3. Revidert Snitt AA, Vedlegg 10.
Uttalelse til nabomerknader

Andre dokumenter:
Alle sakens dokumenter ligger i sak nr. 13/06158

Vedtak i saken sendes til:
Julia Yran sivilarkitekt mnal, KONGEN, Frognerstranda 2, 0500 OSLO
Stein Erik Lundblad, Sjøskogenveien 35, 1407 VINTERBRO
Espen og Nina Molund, Eikelia 30 A, 1407 VINTERBRO
Bjørn Oskarsson og Benedicte Green, Eikelia 30, 1407 VINTERBRO B
Øyvind og Mirjam Frislie, Eikelia 30 C, 1407 VINTERBRO
Kjell-Erik og Eilin Kaeby Gillesen, Eikelibuen 15, 1407 VINTERBRO
Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken, Eikelibuen 13, 1407 VINTERBRO
Marius Eidet og Charlotte Nergaard, Hareåsen 12B, 1407 VINTERBRO

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det søkes om oppføring av 7 tomannsboliger i Eikelia. Tiltaket søkes oppført på 4
eiendommer. Eiendommene må sammenføyes. Det er innkommet 2 nabomerknader,
den ene fra eiere av 5 eiendommer. Det søkes om dispensasjon fra maksimal tillatt
gesimshøyde.

Fakta i saken:
Eiendommene omfattes av reguleringsplan for Homannskollen og Pollenga (R-102),
vedtatt av kommunestyret 24.10.90, og er avsatt til byggeområde for boliger.
Julie Yran sivilarkitekt mnal har på vegne av Stein Erik Lundblad sendt inn forslag til
bebyggelse på gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216. Byggene er i to etasjer og
sokkeletasje. Garasjene er plassert i sokkeletasjen. Garasjene tilfredsstiller krav til
parkeringsarealer. Tomtearealet utgjør til sammen 8672 m2, og med et totalt bebygd
areal (BYA) for boligene på 1035 m2, vil grad av utnytting bli 12 % BYA.
Det står 2 boliger på eiendommene i dag. Boligen i nord skal rives, boligen i sør skal
beholdes. Den er medregnet i % BYA. Samtlige boliger vil få privat uteplass på
verandaer og på terreng utenfor. Vest på eiendommen vil det være felles
oppholdsareal.
Det er sendt inn søknad om dispensasjon fra gesimshøyder på tomannsboligene. Se
vedlegg 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
Det vil bli opparbeidet ny avkjørsel fra Eikelia. Se vedlegg 7.

Nabovarsel:
Det er sendt ut nabovarsel i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
innkommet 2 merknader. En av merknadene er innsendt av eiere av 5 boliger.
Eiere av gnr 107 bnr 231, Eikelia 30 A, B og C, gnr 107 bnr 232 og gnr 107 bnr 57,
skriver at det omsøkte tiltaket vil påvirke nærmiljøet generelt, og oss spesielt.
Naboene skriver at de opplever utbyggingen som massiv og som et brudd på
intensjonen med reguleringsplanen. For disse eiendommene, som ligger mellom 10
og 20 meter nedenfor vil utbyggingen virke stor og ruvende. Det er inntegnet
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romslige vindusflater, og samtlige boliger er vendt mot oss. Det finnes flere
alternativer for utbygging av tomtene, for eksempel lavere og færre hus.
Naboene ser ingen grunn til at reguleringsplanens bestemmelser om gesimshøyde
fravikes, og oppfordrer søker til dialog for en best mulig
Naboene skriver at atkomsten til de 15 boenhetene er tenktover en bratt og svingete
vei med innkjøring fra Eikelia tett skog i Eikelia 15 og en fjellknaus mellom Eikelia 15
og 17 vil vanskeligjøre sikten. Noe som vil utgjøre en betydelig fare for ulykker. Veien
blir brukt som skolevei og eneste mulighet ved daglig ferdsel. Eikelia går forbi den
populære lekeplassen inne i boligområdet, og trafikkmengden vil bli ytterligere
trafikkert om søknaden innvilges. Veien må derfor bedres med gjerder og
fartsdumper. Naboene ønsker at søker utarbeider løsninger som ivaretar
trafikksikkerheten.
Den planlagte grillplassen vil være til sjenanse for boligene nedenfor, spesielt
Eikelibuen 13 og 15.. Naboene oppfordrer søker til å bidra til utbygging og
oppgradering av områdets felles lekeplass og møtested 100 meter unna det
planlagte grillområdet.
Naboene ønsker mer informasjon om følgende punkter:

- Søppelhåndtering
- Eventuell bevaring av eiendommenes flotte trær, og hvordan
- Hvilken sikring av omgivelsene ved sprengningsarbeider
- Alternativ parkering vinterstid, hvor veien inn på området kanskje ikke kan

brukes
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. Se vedlegg 8.

Eiere av Hareåsen 12 B, skriver: De ber om at dispensasjon fra gesimshøyde ikke
innvilges da de vil miste store deler av dagens utsikt. De nærmeste bygningene
ligger 3-4 meter over nabos uteareal. Naboer kan ikke se hvordan fordelene med å gi
dispensasjon er større enn ulempene det medfører for tilliggende eiendommer.
Dispensasjonssøknaden er ikke grunngitt. Tegninger vedlagt nabovarselet er svært
mangelfulle og uklare. Henvisninger, datomerking stemmer ikke overens og påførte
koter stemmer ikke med kart. Snittegning mangler henvisning på kart, og viser ikke
situasjon til nabobebyggelse. Det nye terrenget er ikke påført kotehøyder, men mot
deres eiendom er det planlagt skjæringer på 7-8 meter. Husene mangler
høydeanvisning.
Søker viser at det i nabovarselet henviser til tegninger framlagt i kommunen og som
ikke ligger ved varselet til naboer. Nabo kan ikke se at krav til uteareal for
boenhetene oppfylles. Nabo kan heller ikke se at dette er prosjektert på
tilfredsstillende måte, noe man må forvente før det søkes om dispensasjon. Se
vedlegg 9.

Uttalelse til nabomerknad fra søker:
Uttalelse til naboer nedenfor eiendommene: Når det gjelder dispensasjon fra
gesimshøyde, skriver søker at boligens hovedform er innenfor
reguleringsbestemmelsene. Dispensasjonssøknaden gjelder tolkningen av hva som
er høyeste gesims mot vest. Utfallet av behandlingen vil kun påvirke takformen og
eventuelt uteoppholdsarealet. Dvs. at alternativet kan være et asymmetrisk saltak der
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takflaten mot øst er liten og takflaten mot vest blir stor. Høyder, bredder og
plassering på tomten vil være den samme. Med den inntrukne 2. etasje vil husene
framstå så lave som mulig mot vest. Møneretningen følger kotene. Fra nedsiden vil
bygningene dermed ruve mindre. Husene skal ha passivhusstandard, det vil si at
vindusflatene blir mindre enn ved et «vanlig» hus. Husene er valgt plassert øst for
veien. Dette gjør at boligene ligger så langt inn i terrenget som mulig, og dermed lite
ruvende for boligene nedenfor. Carporten er også lagt inn i terrenget og reduserer
inntrykket av bygningsmassen totalt sett. Tomannsboligene er relativt små og tomten
er moderat arealmessig utnyttet.
Søknaden gjelder kun dispensasjon fra gesimshøyde. Ved søknad om
rammetillatelse vil det redegjøres for trafikkmessige forhold.
Søker vil se på naboers innspill i videre prosjektering av utomhusplan.
Når det gjelder punkter naboer ønsker mer informasjon om ser søker at dette vil la
seg løse i den videre prosjekteringen. Det er ønske om å beholde så mye som mulig
av naturtomten og eksisterende trær.

Uttalelse til nabo ovenfor eiendommene: Angående gesimshøyde, se over. På det
øverste nivået på tomtene, som berører utsikten til naboene i øst, er det lagt tre
tomannsboliger. De er plassert med tanke på at boligene bak fortsatt skal ha utsikt
mellom dem. 1. etasje-gulvet i de nye boligene ligger minimum 3 meter under 1.
etasje gulvet i boligene bak.
Den manglende dokumentasjonen som påpekes ser søker som ikke relevant for et
nabovarsel som kun gjelder søknad om dispensasjon for takform. Rammesøknad
sendes inn når dispensasjonssøknad er behandlet. Da vil nytt nabovarsel sendes ut.
Det ligger likevel ved situasjonsskisse med snittanvisning og forlengelse av
terrengsnitt som viser omriss av boligen i Hareåsen 12 C. Se vedlegg 9.

Vurdering:
Tiltaket gjelder søknad om dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshøyde og
godkjennelse av utomhusplan med plassering av bygningene. Overskridelse av
gesimshøyde oppstår fordi søker ønsker å bruke deler av 2. etasje til veranda, og
taket avsluttes derfor ved terrassen. Trekkes taket ned til veggen i vest, vil tiltaket
tilfredsstille krav i bestemmelsene.

Tomtene er regulert til boligformål. Tomtene har et stort areal men terrenget er bratt.
Alle tiltak som eventuelt vil bygges på eiendommene vil antagelig virke ruvende for
eiendommene under.

Når et område på 4 store tomter har stått ubebygd i lang tid, vil det oppfattes som
negativt for naboer som allerede bor på naboeiendommen at disse bebygges. Utsikt
vil bli endret for beboere på naboeiendommene. Dette er likevel noe som må regnes
med, når naboeiendommene er regulert til boligformål.

De tre bygningene i øst på eiendommen er plassert på en slik måte at utsikten for de
eksisterende bygningene i øst er hensynstatt så langt det er mulig. Om taket trekkes
fram til vestvegg, vil ikke gjøre noen forskjell for disse eiendommene.

Tiltaket vil føre til at reguleringsbestemmelsenes krav til maksimal gesimshøyde
overskrides. Tiltaket vil følgelig være i strid med reguleringsplanen, og etter plan- og
bygningsloven er denne bindende. Tiltaket må derfor ha dispensasjon etter § 19-2 i
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plan og bygningsloven, og etter denne bestemmelsen kan det gis dispensasjon hvis
ikke hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering.

Maksimal gesimshøyde er regulert i boligområdet for at ingen skal kunne bygge så
høye bygninger at hensynet til naboers interesser blir tilsidesatt. I dette tilfellet kan
utbygger oppføre bygningen like høy uten at reguleringsbestemmelsene blir
overskredet, ved å føre takkonstruksjonen ned til vestvegg. Det vil si at naboens
eiendom ikke blir berørt mer enn det en må regne med, når naboeiendommen
bebygges.

Søker skriver i sin redegjørelse at en del av naboenes uttalelser vil bli hensyntatt i
den videre prosjektering, f.eks. bevaring av vegetasjon. Søker vil se på naboers
innspill i den videre prosjektering av utomhusplan.

Søknaden omhandler kun søknad om dispensasjon og plassering av boligene. For
hvert enkelt hus må det sendes inn søknad om tiltak/rammetillatelse. Rådmannen
forbeholder seg retten til å stille vilkår som kan ha innvirkning på omsøkte
utomhusplan. Blant annet oppfyllelse av krav om tilstrekkelig utomhusareal.

Konklusjon med begrunnelse:
Etter en samlet vurdering, hvor hensyn til naboer og feltet som helhet er vektlagt,
mener rådmannen at det ikke vil medføre ulemper ved å gi dispensasjon. Fordelen er
at deler av 2. etasje kan brukes som terrasse, og på den måten utvide utearealet på
de bratte eiendommene. Samtidig som boligene i prinsippet ikke overskrider
reguleringsbestemmelsene. Dermed mener rådmannen at hensynene bak
bestemmelsene ikke blir tilsidesatt. Se prinsippskisse, vedlegg 6.

Kan vedtaket påklages:
Ja.


