
OTTATT

13 JAMet
sivilarkitekt mnal
KONGEN
Frognerstranda 2
N- O250 0SL
t + 4791 53 73 91

Ås kommune
Skoleveien 1
1430 ÅS Oslo, 30.12.2013

Dispensasjonssøknad

7 tomannsboliger i Eikelia 17,19,21 0g 23, Gnr: 107, Bnr: 213,214,215, og 216
Tiitakshaver: Stein Erik Lundblad
SØK PRO: Julia Yran sivilarkitekt mnal

Det søkes med dette om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelse:

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR HOMANNSKOLLEN OG

POLLENGA, REVIDERT SIST 11.9.1996, §3. BOLIGBYGG, d. Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng,

skal ikke på noe punkt overstige 6 m. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng

skal ikke overstige 9m.

Det henvises til forhåndskonferanse hos dere, 12.12. hvor vi viste prosjektet hvor en enebolig beholdes

og en hytte rives og hvor det bygges 7 tomannsboliger. De fire tomtene vil slås sammen og det vil

etableres et sameie med 15 boliger. Terrenget er bratt og det kreves en del terrengbearbeiding for å

få til en god tilgjengelighet til boligene. Tomtene er i dag regulert til bolig og med en slik

sammenslåing vil man kunne imøtekomme bl.a kravet til utomhussareale.

Tomannsboligene prosjekteres som fleksible familieboliger med en størrelse som vil treffe det lokale

boligmarkedet godt. Husene skal ha passivhus-standard. Fasadene får en lys sandfarget puss

kombinert med felter i liggende gråbeiset panel. Vindusomramning og annen detaljering får en

varmgrå farge. Dette vil gå godt med naturtomten med en kombinasjon av granitt og vegetasjon

omkring. Takene tekkes med beslåtte plater med stående falser c/c 600, som gir et lett preg. Husenes

form og planløsning er slik at bygningskroppene er så "grunne" som mulig. Dette legger forholdene til

rette for en så god terrengtilpasning som mulig. Deler av veien vil fundamenteres med

forstøtningsmurer i betong. Disse belistes slik at klatreplanter får tak. Felles utomhusareale tilrettelegges

og stier og trapper mellom disse etableres på tvers av veien.

Carporter etableres på nivå med veien og underetasjen i hver bolig. De legges inn i terrenget. Dette

skaper fine utearealer med private terrasser på l .etasjenivå. Underetasjen får god tilgjengelighet.

Dette reduserer andelen av tomten til kjøre- og parkeringsareol til fordel for utomhusareale.

Det er ønskelig å etablere en takterrasse med utgang fra 2.etg i boligene. Dette medfører at øverste

gesims mot vest blir høyere enn 6 mover terreng. Denne er trukket inn til senter av boligen. Dvs at den

synlige gesimsen mot vest er lavere og aldri 6 mover terreng. Takterrassens rekkverk vil være av glass

og noe inntrukket fra vegglivet. Slik snittet viser er det en stiplet linje som illustrerer et valmet tak med 45

grader mot vest. Saltaket over 2.etg har 22 grader. Mønehøyden er 9 m eller lavere.



Ved denne takformen får en mulighet til å få lys inn i boligen gjennom vertikale flater og dermed

unngå hull i takflaten. Boligene har et tydelig horisontalt preg mot vest og vil med den tydelige

gesimsen på et lavere nivå, virke lav, både fra fjernt og nært. En unngår på denne måten store

takflater og en "skeivrøysta" takform. Fasadene mot syd og nord får et lett preg og husene virker så

små som mulig. Terrenget er krevende og med denne løsningen vil en få til private uteoppholdsarealer

med den storslagne utsikten mot vest.

Ved prosjektering av passivhus må passering av åpninger være svært gjennomtenkt. Mye areale går

med til isolasjon. Den viste løsningen imøtekommer dette og Enova-stotte til prosjekteringen er

innvilget.

Det tas forbehold om små justeringer i planer og fasader under videre prosjektering.

Ta gjerne kontakt pre-post eller telefon, dersom noe er uklart.

Julia Yran sivilarkitekt mnal
+4791 53 73 91
jy@keyarkitekter.no

Vedlegg: Situasjonsplan 1 :500
Situasjonssnitt AA 1 :200
Situasjonssnitt BB 1 :200
Plan U 1 :100
Plan 1 1:100
Plan 2 1:100
Snitt 1:100
Fasade syd 1 : 100
Fasade vest 1 : 100
Fasade nord 1 : 100
Fasade øst 1 : 100
Skissemodell 1 :500
Modellfoto
Prinsippsnitt - regulering
Areal
Lengdeprofil- Veg
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tekeplas

-------------

Forprosjekt

EIKELIA

PROSJEKTNR

051
TILTAKSHAVER SIST REVIDERT

FAG TEGNET

SØK/PRO JY

KONTROLL MÅLESTOKK

1:200
TEGNET DATO

9.12.13

JULIA YRAN
Sivilarkitekt ml
Frognerstranda 2

N-02500SLO
+ 4791 53 7391

jy@keyarlcilekter.no

TYPE TEGNING/ TEGNINGSNR.

Snitt AA



3,81 m2

lJ---= ------

1,89 m2

JULIA YRAN
Sivilarkitekt mnal

Frognerstranda 2
N- 0250 OSLO
+  47 91 53 73 91

jy@keyarkitekter.no

Forprosjekt

EIKELIA

PROSJEKTNR. TILTAKSHAVER SIST REVIDERT I TYPE TEGNING/ TEGNINGSNR.

051 30. l 0.13
FAG TEGNET KONTROLL MÅLESTOKK TEGNET DATO

SK/PRO JY 1:100 13. l 0.13 Fasade nordvest
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JULIA YRAN
Sivilarkitekt mnal
Frognerstranda 2

N- 0250 OSLO

+ 4791 53 73 91
y@keyarkitekter.no

Forprosjekt

EIKELIA

TILTAKSHAVER

TEGNET

JY

KONTROLL MÅLESTOKK

l :100

SIST REVIDERT

30.10.13
TEGNET DATO

13.10.13

TYPE TEGNING/ TEGNINGSNR.

Fasade nordøst
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Forprosjekt

EIKELIA

;sEKTNR lTILTAKSHAVER

KONTROLLFAG TEGNET

l SØK/PRO J JY

MÅLESTOKK

1:100 !
SIST REVIDERT

30.10.13
TEGNET DATO

13.10.13

TYPE TEGNING/ TEGNINGSNR.

: I Fasade sørvest

JULIA YRAN
Sivilarkitekt mnal
Frognerstranda 2

N-02500SLO
+ 4791 53 73 91

jy@keyarkitekter.no
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JULIA YRAN
Sivilarkitekt mnal

Frognerstranda 2
N-02500SLO
+ 4791 53 73 91

jy@keyarkitekter.no

IForprosjekt

[EIKELA s TILTAKSHAVER SIST REVIDERT TYPE TEGNING/ TEGNINGSNR.

30.10.13
FAG TEGNET KONTROLL

"""'°7
TEGNET DATO

SK/PRO JY 1:100 13.10.13 Fasade sørøst



Nabovarsel
Sendes til berørte naboer og gjenboere

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Til

As Kommune
Postboks 195
1431 As

Som eier/fester av

Gnr. Bnr. Eiendommens adresse

107 211 Ekelia 13

Tiltak på eiendommen

Kommune Gnr. Bnr. Andre Gnr/Bnr Adresse

As 107 213 214,215,216 Eikelia 17,19,21,23, 1407 VINTERBRO

Eier/fester

Stein Erik Lundblad, Fred Hallager Juul

Det varsles herved om

Tiltakstype Næringsgruppekode Formål

Nytt bygg - Boligformål X Bolig bolig

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til pbl
Begrunnelse for dispensasjon: Se vedlagt dispensasjonssøknad

Nabovarselet gjelder

Prosjektet består i bygge 7 tomannsboliger med vei frem til alle boligene. En enebolig beholdes og en hytte
rives. De fire tomtene vil slås sammen og det vil etableres et sameie med 15 boliger. Se ellers
dispensasjonssøknaden som er vedlagt for ytterligere redegjørelse. Denne gjelder kun takformen med
takterrasser. Tomtene er regulert til bolig og det vil utarbeides søknad om rammetillatelse etter
dispensasjonssøknaden er behandlet.

Arealdisponering

Planstatus mv.

Gjeldende plan Navn på plan

Reguleringsplan REGULERINGSPLAN FOR HOMANNSKOLLEN OG POLLENGA

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker

navn

KEY ARKITEKTER AS

Kontaktperson

navn e-postadresse Mobiltelefon

Julia Yran jy@keyarkitekter.no 91537391

Direktoratet for byggkvalitet ByggSoklD: 44613178 Utskriftstidsdato: 06.01.2014 Side 1 av 2



Nabovarsel
Sendes til berørte naboer og gjenboere

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn Postadresse e-postadresse

KEY ARKITEKTER AS Frognerstranda 2, 0250 OSLO jy@keyarkitekter.no

Vedlegg

. Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Situasjonsplan D

Tegning ny fasade E

Tegning ny fasade E

Tegning ny fasade E

Tegning ny fasade E

Tegning ny snitt E

Varsling C Dispensasjonssøknad

Signering

Ansvarli søker/Tiltakshaver

beSted

Dato .  I. I

'- -Signatur 1  '_

Gentes merto«ostaer/J U-tR Ye/

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 44613178 Utskriftstidsdato: 06.01.2014 Side 2 av 2


