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Ås, 28.april 2014.

Ås Kommune,
Bygningsavdelingen.
v. saksbehandler Bertha Solheim Hansen.

Klage på vedtak om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for ØstreKaja for å
opprettholde den tredje boenheten, påbygg enebolig til tomannsbolig i Lyngveien 25..

Melding om vedtak i Hovedutvalget for teknikk og miljø03.04.2014 er oversendt oss med
følgeskriv datert 8.april. Postsendingen er stemplet 9. april, og er mottattav oss den 11.april
2014.

Vi gjør oppmerksom på at det i vedtak og underretningsskriv ikke er gitt opplysninger om
klageadgang (evt. ingen klageadgang), klageadressat og klagefrist, heller ikke i vedtaket. (Jfr.
Forvaltningslovens §27). I saksfremstillingen er det sagt at det er klageadgang uten nærmere
opplysninger.

Vi merker oss at eneste begrunnelse for vedtaket er henvisning til de bestemmelser det er gitt
dispensasjon fra. Det er ikke redegjort for problemstillingene vedtaket bygger på, eller
henvist til punkter i saksfremstillingen som vedtaket bygger på.

Våre tidligere merknader karakteriseres i saksfremstillingen som ”omfattende”, uten at de er
redegjort for, avvist eller ansett som irrelevante med begrunnelse. Vi fastholder derfor alle
innsigelser og merknader som er fremført tidligere fordi vi ikke kan se noen endringer i
byggeplanene.

Vedtak om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene bes omgjort i tråd med
Rådmannens innstilling.

I vedtaket og saksfremstilling er det er ikke tatt hensyn til våre klager ang. følgende forhold:
• Utforming og beliggenhet: Eiendommensognermer til Starrveien enn Lyngveien.

Arkitektonisk utforming tar ikke hensyn til tilpasning til eksisterende
bebyggelse.(Kommuneplan§7) eller til den tilgrensende lave atriums-bebyggelsen.
(K.sak 63/11) Fasaden mot Starrveien og dermed hensynssonen, er høy og dominerende
med stort glassareal, 2 balkonger, og 2 nye innganger, til sammen 3

verandaer/balkonger, 3 innganger, 2 garasjer og en biloppstillingsplass, direkte mot vår
eiendom og mot øvrig bebyggelse i hensynssonen,

• Påstand om at det er tillatt med tomannsboligeri området har ingen henvisning til
gjeldende bestemmelser. Definisjon på forskjellen mellom tomannsbolig og enebolig med
hybelleilighet etterlyses.

• Trafikkfaren ved økt biltrafikk avvises. Vi står fast på at det er en reell trafikkfarefor
barn på skoleveg på den korte og smale Starrveien. (Se også vedlagte skriv fra beboere i
Starrveien 3.)

• Presedens. Dispensasjon vil med stor sannsynlighet skape presedens. Flere nåværende
og fremtidige huseiere vil søke om utvidelser og påbygg som hittil er forventet avslått.

• Mistillit til reguleringsplaner: En vellykket planprosess som innførte hensynssone og
bevaringsvedtak for naboeiendommene, mister verdi og interesse. Dispensasjonen vil
oppfattes urettferdig for eiere av husene i hensynssonen som er underlagt svært strenge
reguleringsbestemmelser.
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Presedens.
23.11.2011 vedtok Ås kommunestyre reguleringsbestemmelsene for Østre Kaja.
2 ½ år seinere gis det dispensasjon fra de samme reguleringsbestemmelsene punkt 2.0a og
4.0b.
Den gitte dispensasjonen svekker allmenn tillit til og rettsoppfatning av vedtatte
reguleringsbestemmelser generelt, og for beboere i dette området spesielt. Det skaper
presedens for videre utbygging og påbygging av eksisterende eiendommer innenfor hele
reguleringsområdet. Særlig er dette vanskelig å forstå for beboerne i de bevarte atriumhusene
som har for liten tomtestørrelse for eventuelle påbygg og hvor hver liten endring i fasader må
til fylkeskulturmyndigheter for godkjenning. Det vil også åpne mulighetfor huseiere som har
vurdert generasjonsbolig eller utvidelser av familiebolig, men som ut ifra kunnskap om
reguleringsbestemmelsene, ikke har søkt.

Før reguleringsbestemmelsene ble vedtatt i 2011, foregikk det en godlovhjemlet prosess med
høringsrunder og medvirkning fra beboere i området, og mange innspill ble ivaretatt.
Formålet med reguleringsplanen er ”å utarbeide et tidsriktig styringsverktøy for å kunne
håndtere endring og utvikling av dette sentralt beliggende boligområdet generelt og den
karakteristiske atriumbebyggelsen fra 60-70årene spesielt……”.
Dispensasjonsvedtaket viser at en god planprosess dessverre ikke er noen garanti for en god
utvikling av området, dvs. forutsigbarhet og akseptert fortetting i et familievennlig bomiljø.

Merknader til søkers dispensasjonssøknad:
1. Det tas bare byggetekniske hensyn. Reguleringsbestemmelsene som omhandler miljø,
hensynsone, og trafikk ikke diskutert.
2. Våre innsigelser grunner seg i antall boenheter, basert på realitetene, nemlig at huset
allerede i dag er et hybelhus, og iflg. nye planer vil ha ytterligere økt antall leieboere.
3. og 4. Slik påbygg og antall boenheter er planlagt, er det usannsynlig at huset vilvære
attraktivt som familiebolig, det er for stort og vil bli for dyrt, men deter riktig at det er et stort
marked for slik boligtype.
6. Til utsagnet om at utbyggingen ikke vil virke ”sjenerende for noen”, kan vi bare si at
dersom den ikke hadde virket sjenerende, så ville vi ikke tatt arbeidet og ubehaget med å
fremme klager.
7. Bygget vil ikke sjenere solforholdene, men mot vår eiendom og flere av nabohusene i
Starrveien og Bregneveien, vil tilbygget fremstå med tre etasjer, selv om bestemmelsene for
høyde er ivaretatt. Mønefasadens store glassvinduer og balkonger i to etasjer vender direkte
rett mot vår inngang og vinduer.

Merknader til søkers svar til nabomerknadene:
1. Søker avviser klage-argumentene fordi det ikke tilføyer noe nytt. Vi har i vår klage
utdypet og forsterket våre tidligere merknader, og de opprettholdes.
2 og 3. Hva menes med ”mangler proporsjoner”? Reguleringsområdet er beskrevet som et
rent eneboligmiljø. Boligblokkene ligger utenfor reguleringsområdet
Vi henviser til reguleringsbestemmelsenes 2a og 3 b og c som gjelder fordirekte tilgrensende
område.
4. Avstanden til vår eiendom er 20 m. MEN selv om nr. 25 har adressetil Lyngveien, er det
i praksis mer beliggende i Starrveien, med eiendomsgrense til hensynssone og nabo til flere
av atriumshusene i denne sonen. I dag vender inngang til hybelleilighet, en veranda, en
garasje og ute/fritidsareal direkte mot vår eiendom. Med påbygg vil det iflg. planene bli 3
innganger, 2 garasjer og biloppstillingsplass mot oss og utkjøring mot Starrveien.
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Merknader til saksutredningen:
I saksfremstillingens pkt. 1 sies det at ingen kan ”spekulere eller avslå antall hybler. …
huseier har anledning til å leie ut rom i egen bolig.”
Selvsagt har ikke naboene noe med hvor mange hybler en huseier ønsker å leie ut. Dethar vi
heller ikke sagt. Men vi forholder oss til realitetene, økt fortetting ved at det bor mange i
flere bofellesskap og hybler og økt trafikk. Dispensasjonen vil med stor sannsynlighet føre til
ytterligere tendens til at flere eneboliger på Kaja selges og kjøpes og leies ut i flere
bofellesskap.

Behovet for utleieleiligheter i Ås.
Det slås fast i saksutredningen at det er et stort behov for utleieboligeri Ås, uten henvisning
til utredninger eller behovsanalyser av hva slags bolig for hvem.. Ingen som er kjent i Ås,
underkjenner at studenter og andre har behov for utleieboliger. I mer enn hundre år har det
vært leid ut til studenter og andre i eneboliger på Kaja og andre steder i Ås, en velkommen
liten ekstrainntekt for husstander i hele Ås. Mange av naboene i området har nok selv bodd i
slike hybler i studietida. Vi er ikke ”imot” studenter eller andre hybelboere, men når det i det
nærmestenabolaget i Lyngveien ligger trehus på rekke og rad som i praksis er hybelhus,
med tilhørende minst4 biler på hvert hus, så er det grunn til bekymring for utviklingen av
bomiljøet. Løsningen på behov for utleieboliger kan ikke være ytterligere utvikling av det
som på folkemunne på Kaja, kalles ”hybelhus”. Det bygges så mye rundt i Ås på nye
områder og i sentrum, at behovet må kunne løses innenfor andre rammer.

Det storeflertallet av huseiere i hele Lyngveien, Starrveien, Bregneveien, Kajaveien er
pensjonister. Mange boliger vil derfor bli lagt ut for salg i overskuelig fremtid, og erfaringene
med nylig solgte eiendommer, tilsier at mange kjøpere sikkert vil ønske å bygge på, leie ut
og anvende boligen som rein utleiebolig. Så lenge dette skjer innenfor
reguleringsbestemmelsene, er det ikke noen grunn til klage, men det må være lov å gjøre
politikerne oppmerksom på at dispensasjon åpner for presedens i et områdesom ligger nær
sentrum og nær universitetsområdet.

Pkt. 2 og 3. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.0a beskriver ”eneboliger og eneboliger med
hybelleilighet inntil 60kvm.” i området. I saken er det ikke redegjort for hvilkebestemmelser
som tillater tomannsboliger. .
Pkt. 6. ”De trafikale forhold berøres ikke av antall boeneheter”. Påstanden avvises.
I planlegginsprosessen er Fylkesmannens uttalelse ang bl.a. barn ogunges interesser, tatt til
etterretning. Økt trafikk på barns skolevei må tas på alvor. Særlig om morgenen og ved
skole- og SFO-slutt ferdes barn gående, springende, syklende, på sparksykkel og brett. Alle
som bor i Starrveien er bekymret, men dette ser man ikke ved befaring kl. 17.00 på dagen. Det
vises også til hva vi tidligere har anført om trafikken som går gjennom bittelille Starrvegen fra
omsorgsboligene i Kajavegen og fra øvrige Kaja.
Det henstilles til at ved evt. bygging av ny garasje, legges utkjøringen mot Lyngvegen.

Beliggenhet og arkitektonisk utforming.
Huset er nabo til hensynssonen i Starrveien/Bregneveien mer enn til randsonen ved
blokkbebyggelsen i Lyngvegen, som ligger utenfor reguleringsområdet. Boligen ligger tett
opp til hus som er bevart av kultur-miljø-hensyn. Selv om huset ikke er direkte berørt av
bestemmelsene for hensynsonen, vil påbyggets utforming i høy grad påvirke det estetiske
inntrykket av lave hus og åpne grøntarealer i hele området.
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Vi mener tilbygget skiller seg vesentlig ut fra resten av bebyggelsen i området, og strir mot
bestemmelser i Kommuneplanens arealdel: ”Volum, stiluttrykk, materialuttrykk og farger
utformes på en slik måte at området samlet sett fremstår som et godt helhetlig preg,
arkitektonisk tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende terreng. Det samme gjelder ved
vesentlig endring av eksisterende bebyggelse”

Vi savner en helhetlig vurdering av konsekvensene for stabilitet, forutsigbarhet, arkitektur og
trygghet for barn som dispensasjon fra nylig vedtatte reguleringsbestemmelser vil gi.

Signe Skare Kåre Årsvoll

1. Vedlegg.


