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LYNGVEIEN 25 -- AS KOIMUNE -- 42/249 -- SAKSNR. 13/00058

Dis ensas'onssoknad -- Pgb
med ekstra boenhet.

Argumentasjon for dispensasjonen:

av eneboli med ekstra boenhet til tomannsbolig

Det vises til tidligere innsendt søknad om rammetillatelse for tilbygg/ påbygg av
enebolig. Søknaden ble avslått av hovedutvalg for teknikk og miljø i As kommune
02.10.2013. Vi oppfatter det slik at avslaget begrunnes med at vårt forslag inneholdt
3 boenheter"

På vegne av Daniel Ellingsen og Julian T. Moussawi søker vi med dette
dispensajon fra reguleringsbestemmelsenes § 2 - Boligbebyggelse , frittliggende
småhusbebyggelse i Plan nr. R- 260, "endret reguleringsplan for østre del av
Kajaområdet, deler av gnr. 42" -As kommune - vedtatt 23.11. 2011.

Ifølge kommunen skal reguleringsbestemmelsene forstås på en slik måte at en

tomannsbolig kun kan omfatte 2 boenheter. Det søkes herved om dispensasjon fra

reguleringsbestemmelsene mht. antall boenheter slik at eksisterende hybelleilighet i

underetasje kan beholdes som egen boenhet. Etter utbygging vil det da være 3 boenheter på

eiendommen.

1. Reguleringsbestemmelsene overholdes i alle forhold unntatt mht. antall boenheter.

Krav til BYA, MUA og parkering blir således overholdt.
2. Hvis det ikke gis dispensasjon vil bygningsvolumet etter planen bli det samme, eneste

forskjellen vil være at kjøkkenet i hybelen fjernes. Evt. vil sågar bygningsvolumet

kunne økes noe pga. at krav til parkering for hybelleilighet utgår.

3. Hvis hybelleiligheten beholdes vil eksisterende halvpart av tomannsboligen egne seg

for en familie som leier ut hybelleiligheten. Det vil gi familier mulighet til å kjøpe som

ellers ikke ville ha råd til så stor bolig.
4. Hvis kjøkkenet i hybelleiligheten fjernes vil eksisterende halvpart av tomannsboligen

bli en stor bolig med to bad, to stuer, ett kjøkken og mange soverom. Denne

boligtypen vil det sannsynligvis være et godt marked for, men det er kanskje ikke

familier som vil vere mest aktuelle kjopergruppen.
5. Ved utbygging som omsøkt vil tomten bli utnyttet effektivt, og slik at det fortsatt vil

være gode og romslige uteoppholdsarealer.
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6. Det er veier på to sider av tomta og til-/pbygget ligger ut mot veikrysset, noe som
gjør at utbyggingen neppe vil virke sjenerende for noen.

7. Utbyggingen vil ikke ha betydning for naboers utsikts- eller solforhold.

Alle naboer ble varslet rekommandert 23. januar 2014. Ved fristens utløp
10.02.2014 var det innkommet 1 innsigelse . Denne er kommentert i eget bilag
som følger vedlagt.

Vennlig hilsen for arkitektene

FOSSE OG AASEN AS

lr: e
Vedlegg:

Dette falgebrev 18.02.2014
Dispensasjonssøknad 15.01.2014
Kvittering for nabovarsel 23.01.2014
Gjenpart av nabovarsel 23.01. 2014
Situasjonskart 22.05. 2013
Plan, snitt og fasader 1:100 22.05. 2013
Brev av 4. februar fra Skare/Årsvoll
Kommentar til 1 stk. naboprotest

Bilag B-1
Bilag F-1
Bilag F-2
Bilag D-1
Bilag E-1
Bilag G-1
Bilag G-2

Kopi m/vedlegg : Daniel Ellingsen
Julian T. Moussawi
Asbjørn Ellingsen



Bilag B-1

LYNGVEIEN 25-42/249 - ÅS KOMMUNE- SAKSNR. 13/00058

Eneboli med ekstra boenhet utvides  til  tomannsboli med ekstra boenhet

DISPENSASJONSSKNAD

Ifølge kommunen skal reguleringsbestemmelsene forstås på en slik måte at en tomannsbolig kun
kan omfatte 2 boenheter. Det søkes herved om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes
§ nr. 2.0--" Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse" i plan nr. R- 260 i Ås kommune-"
.Endret reguleringsplan for istre del av Kajaomradet, deler av gnr. 42", Vedtatt 23.11.2011. mht.
antall boenheter, slik at eksisterende hybelleilighet i underetasje kan beholdes som egen boenhet.
Etter utbygging vil det da være 3 boenheter på eiendommen.

Argumentasjon for dispensasjonen:
1. Reguleringsbestemmelsene overholdes i alle forhold unntatt mht. antall boenheter. l<rav til

BYA, MUA og parkering blir således overholdt.
2. Hvis det ikke gis dispensasjon vil bygningsvolumet etter planen bli det samme, eneste

forskjellen vil være at kjøkkenet i hybelen fjernes. Evt. vil sågar bygningsvolumet kunne økes
noe pga. at krav til parkering for hybelleilighet utgår.

3. Hvis hybelleiligheten beholdes vil eksisterende halvpart av tomannsboligen egne seg for en
familie som leier ut hybelleiligheten. Det vil gi familier mulighet til å kjøpe som ellers ikke
ville ha råd til så stor bolig.

4. Hvis kjøkkenet  i  hybelleiligheten fjernes vil eksisterende halvpart av tomannsboligen bli en
stor bolig med to bad, to stuer, ett kjøkken og mange soverom. Denne boligtypen vil det
sannsynligvis være et godt marked for, men det er kanskje ikke familier som vil være den
mest aktuelle kjøpergruppen.

5. Ved utbygging som omsøkt vil tomten bli utnyttet effektivt, og slik at det fortsatt vil være
gode og romslige uteoppholdsarealer.

6. Det er veier på to sider av tomta og til-/pabygget ligger ut mot veikrysset, noe som gjør at
utbyggingen neppe vil virke sjenerende for noen.

7. Utbyggingen vil ikke ha betydningfor naboers utsikts- eller solforhold.
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