
sivilarkitektmnal
KONGEN
Frognerstranda 2
N -O25O OSLO
t + 47 91 53 73 91

JU LI A YRAN

Ås kommune
Skoleveien 1
1 430 ÅS Oslo, 23.1 .201 4

Oslo, 1 4.1 1 .2008

Svar til merknader etter nabovarsel

Dispensasjonssøknad

7 tomannsboliger i Eikelia 1 7,1 9,21 og 23, Gnr: 1 07, Bnr: 21 3,21 4,21 5, og 21 6
Tiltakshaver: Stein Erik Lundblad
SØK PRO: Julia Yran sivilarkitektmnal

Nabovarselet ble sendt rekommandert til naboene 6.1 .201 4. Med postgang medregnet ser vi at fristen

nå er gått ut. Vi har mottatt to merknader. Den ene er fra Charlotte Nergaard og Marius Eidet i

Hareåsen 1 2 c (Gnr: 1 07, Bnr: 606). Den andre er fra beboerne i Eikelia 30 ABC (Gnr: 1 07, Bnr: 231 ) og

Eikelibuen 1 3-1 5 (Gnr: 1 07, Bnr: 232 og 571 ).

Den første merknaden omhandler gesimshøyden, med tanke på de boligene som blir liggende høyest

på tomten. Eiendommene er regulert til bolig. Reguleringsbestemmelsene tillater en gesimshøyde på 6

meter over terreng. Terrenget heller mot vest slik at gesimsen mot øst kan ligge høyere enn gesimsen

mot vest. Gesimshøyden mot øst er i dette prosjektet, 5,5 m. Mønehøyden er ikke høyere enn 9 m som

er grensen satt i reguleringsbestemmelsene. Dispensasjonssøknaden gjelder tolkningen av hva som er

høyeste gesims mot vest. Utfallet av behandlingen vil kun påvirke takformen og evnt

uteoppholdsarealet. Dvs at alternativet kan være et asymmetrisk saltak der takflaten mot øst er liten

og takflaten mot vest blir stor. Høyder, bredder og plassering på tomten vil være den samme.

På det øverste nivået på tomten som berører utsikten til naboene i øst, er det lagt tre tomannsboliger.

De er plassert med tanke på at boligene bak skal fortsette å ha utsikt over og mellom dem. Slik det ser

ut ligger 1 .etasje-gulvet i boligene på ca c+68. I de nye boligene vil 1 .etasje-gulvet ligge minimum 3 m

under dette. Dvs at de nye boligene ligger én etasje lavere eller ennå lavere, enn boligene bak.

Manglene i dokumentasjonen som påpekes ser vi ikke som påkrevet for et nabovarsel i forbindelse

med en dispensasjonssøknad som omhandler takformen. Rammesøknad utarbeides og sendes inn når

dispensasjonssøknaden er behandlet. Da vil det sendes ut ny nabovarsling. Det legges allikevel ved

situasjonsskisse med snittanvisning og forlengelse av terrengsnitt som viser omriss av boligen i Hareåsen

1 2 c.

Den andre merknaden omhandler flere ting som besvares punktvis:

Dispensasjon fra gesimshøyde: Som redegjort for over er boligenes hovedform innenfor

reguleringsbestemmelsene. Med den inntrukne 2.etg vil husene fremstå som så lave som mulig mot

vest. Møneretningen følger kotene. Fra nedsiden i vest vil de dermed ”ruve” mindre. Husene skal ha

passivhusstandard. Dvs at vindusflatene er mindre enn ved et ”vanlig” hus. Vi har valgt å legge

boligene øst for veien.



 
 

  

 

 

Dette gjør at boligene ligger så langt inn i terrenget som mulig og vil virke lite ruvende for boligene 

nedenfor. carportene er også lagt inn i terrenget og reduserer inntrykket av bygningsmassen totalt 

sett. Tomannsboligene er relativt små og tomten er moderat utnyttet, arealmessig. 

 

Trafikksikkerhet: Det er kun søkt om dispensasjon fra tolkningen av gesimshøyden i reguleringsplanen. 

Ved innsendelse av rammesøknad vil det redegjøres for de trafikkmessige forholdene som berører 

prosjektet. 

 

Grillplass: Vi ser på deres innspill i videre prosjektering av utomhusplanen.  

 

Punkter det ønskes mer informasjon om: Dette er forhold som vi ser kan la seg løse og som skal 

bearbeides og dokumenteres i videre prosjektering. Det er ønskelig å beholde så mye som mulig av 

naturtomten og eksisterende trær der dette lar seg gjøre.  
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