
Signe Skare og Kåre årsvoll,
Starrvegen 2, 1430. ls.

Ås, 4.februar 2014.

G-1
Bjørn Glomsrød,
Arkitektene Fosse og Aasen A/S

Ang. Lyngvegen 25, Ås. Merknader og innsigelser til søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Østre del av Kajaområdet,
(vedtatt 23.11.2011) for påbygg

Nabovarsel ang. ovennevnte datert 22. januar 2014, mottatt 25.januar, i rekommandert
sending datert 23. januar 2014.

Som eiere og beboere i Starrveien 2, har vi merknader og innsigelser til søknad om
dispensasjon ang. påbygg på eiendom 42/249, Lyngveien 25, Ås.

Oppsummering og konklusjoner:
Våre merknader og innsigelser relaterer seg til gjeldende reguleringsbestemmelser for Østre
del av Kajaområdet, vedtatt av Ås kommunestyre 23.11.2011 og Oppdatert Kommuneplan
for As 2011-2023, arealdelen. Begge disse planene er nylig vedtatt og hoyst aktuelle.

Boligbebyggelse: Annen tett boligbebyggelse enn småhusbebyggelse (eneboligermed
hybelleilighet), tillates bare med hjemmel i godkjent reguleringsplan. (Kommuneplan § 13. 1.
Rl5).  Vi kan ikke se at det i gjeldende reguleringsbestemmelserfinnes en slik hjemmel.
Det er derfor etter vår mening ikke grunnlag for å gi dispensasjon for tiltaket i Lyngveien 25,
heller ikke med de endringer og argumenter som er fremfort av soler

Bomiljø: Ås kommune bør vaere interessert i å vedlikeholde stabile, barnevennlige og gode
boforhold på Kaja, nær skole, to barnehager og med kort avstand til stasjonen og universitet.
Ved å gi dispensasjoner fra de bestemmelser som er laget for å beholde et godt bomiljøet,
åpnes det for en videre utvikling som beskrevet ovenfor.

Arkitektur og fortetting: Pabygget er stort og utformingen skiller seg svert  fra
naboeiendommene, særlig atriumslmsene som er nærmeste naboer i Starrveien, Bregneveien
og Kajaveien i definert hensynssone og bevart av kultur og miljomessige hensyn..
Dersom åpnes for påbygg og/eller nybygg av størrelse, utforming og fortetting som i dette
tilfelle, vil hensikten med helhetsvurdering, hensynssone og bevaring smuldre bort.

Utifra dispensasjonssøknadens vedlegg (tegninger og argumentasjon) kan vi ikke se at
redusert antall boenheter (til 3 ) utgjør noen praktisk forskjell for de forhold vi nå og tidligere
i våre brev av 26.06.2013 og 12.08.2013) legger til grunn for våre innsigelser.

Trafikk: Mange boenheter og bofellesskap medfører økt trafikk i den korte og smale
Starrveien og krysset Starrveien/Lyngveien som er barns skoleveg. Vi minner om
Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barns og unges interesser.
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Ang. vedtak  i  Hovedutvalget for teknikk og miljø 12.12.2013
Hovedutvalget vedtar i første avsnitt Rådmannens avslag på søknad om påbygg, begrunnet
med at tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan (R260).
I andre avsnitt vedtar utvalget enstemmig å imøtese en eventuell søknad om dispensasjon fra
reguleringsplaner, uten å vise til hjemler om adgang til å gi slik dispensasjon.

Til søkers punkter med argumentasjon for dispensasjonen, har vi følgende merknader:

1.  Eksisterende hybelleilighet søkes beholdt som egen boenhet, for redusere antall
boenheter i huset til 3.

Det er vanskelig å forstå hvordan søker definerer boenheter, slik at de blir redusert til 3.
Med samme bygningsvolum, forstatt av nye plantegninger, vil fortettingen i praksis vaere like
stor, dvs. antall mulige hybler.

2. Uendret  bygningsvolum, ferre parkeringsplasser. Hvis ikke dispensasjon, vil kjokkenet i
hybelleiligheten fernes.
Vi fastholder våre merknader til stort bygningsvolum med muligheter for fortetting. A sløyfe

kjøkkenet i en hybelleilighet dersom dispensasjon ikke gis, virker som en omgåelse av
reguleringsbestemmelsene for å skjule en boenhet. Det er mange måter å løse kjøkkentilgang i
et hus med mange bofellesskap. Fjerningen har ingen betydning for det faktiske antall
boenheter eller størrelsen på dem. Heller ikke i praksis antall biler parkert ved
hybelleiligheten.

3.  Utleie og eierforhold..
Punktet beskriver utleie slik det var i forrige eiers tid. Det nye er argumentasjon som tyder på
at det blir to separate selveierleiligheter, hvorav den ene også eier hybelleiligheten. Huset blir
i så fall betrakte som tomannsbolig/rekkehus, som iflg. reguleringsbestemmelsene ikke er
tillatt.

4. Størrelse og markedsmuligheter.
Det virker rimelig at huset uten utleie er stort for  en  familie. Men huset med pabygg er stort
fordi det er planlagt for utleie av flere boenheter. Storrelsen og den arkitektoniske
utformingen henger sammen, ogs med pris.

5. Ingen merknader.

6.  Trafikale forhold
At det er veger pa to sider av tomta, med to utkjoringer naer krysset Lyngveien/Starrveien
utgjør trafikkfare. Vi har tidligere uttrykt bekymring for den økte trafikken i hysset og i den
smale Stanveien, som også er gjennomgangsveg fra andre steder på Kaja og fra boligene for
funksjonshemmede i Kajaveien, på veg mot Ås sentrum. Dette er skoleveg for barn i
boligblokkene og i Starrveien.

7.  Ingen betydning for naboers utsikts- eller solforhold.
Påbygget vil ikke forstyrre solforholdene eller noen spesiell utsikt  for  Starrveien 2. Men den
høye og store bygningen med annerledes stil, vil dominere inngangspartiet og nordfasaden på
vart hus. Utformingen tar  ikke  hensyn til reguleringsbestemmelsene for omradet som sier at
nybygg og påbyggs utforming skal ta hensyn til bestemmelsene om bevart kulturmiljo i en
hensynssone for de tilstøtende eiendommene i Starrveien og Bregneveien. (Reg.plan pkt.
1.0). Rådmannen uttaler til Ksak 63/11: samtidig med utvikling og modernisering i
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området må det legges til rette for: ...asikre at det tas spesielle hensyn til den svært
karakteristiske atriumbebyggelse fra 1966-70 Atriumhusene er bevart for %sikre
helhetsinntrykk og kulturmiljø,  bl.a. kan det ikke foretas fasadeendringer (tak, dører, vinduer)
på dem, og utformingen av påbygg må godkjennes av fylkes-miljøvernmyndighetene. (K.sak
63/1 I) Vår eiendom Starrveien 2 er del av dette området.

Kommuneplanens arealdel 87sier: •.. volum, stiluttrykk, materialbruk og farger utformes pa
en slik måte at området samlet sett fremstår med et godt helhetlig preg, arkitekonisk
tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende terreng. Det samme gjelder ved vesentlig
endring av eksisterende bebyggelse" Det legges altså vekt på den universelle utforming av
hele boområder. Lyngveien 25 som allerede er høyere enn omkringliggende hus, sett fra vårt
hus, får nå en 3. etasjes påbygg. Bebyggelsen i dette nabolaget er alle en-etasjes eneboliger
med enten flate tak eller mønetak, godt plassert ned i terrenget, omgitt av åpne plener og
hageanlegg. Mellom husene i Lyngveien og atriumhusene er det åpne gressarealer.

Ang. bomiljøet på Kaja
I eneboligbebyggelsen på Østre Kaja og andre deler av Kaja, og særlig i Lyngveien,
Starrveien, Bregneveien, Kajaveien bor det i dag et flertall pensjonister og studenter.
I Ås er det god og lang tradisjon for at huseiere leier ut  til  studenter. Det nye er at i dag leies
hyblene ut i bofellesskap (jfr. utlysninger i aviser og på nett) av huseiere som ikke bor i huset,
men bar kjopt boligen som investeringsobjekt. I narmeste nabolag gjelder det 3 boliger i
Lyngveien, og ellers i nærområdet på Kaja ytterligere 4-5 boliger. Dette medfører økte priser,
og fører til ensrettede bomiljøer. Det kan ikke forventes at mange studenter samlet i
bofellesskap i løpet av en kort leieperiode får eierskapsfølelse for hus og hage eller engasjerer
seg i nabomiljøet, eller avstår fra høylytt festing. I de nermeste arene vil mange av husene der
det bor pensjonister bli lagt ut for salg. Hvis ovennevnte utvikling fortsetter, vil barnefamilier
ikke bli tiltrukket av bomiljøet, heller ikke vil de kunne konkurrere prismessig med
"oppkjopere".

Signe Skare Kåre Årsvoll

Kopi er sendt ls Kommune, Byggesaksavdelingen.
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