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Kommentarer til høringsuttalelse fra Statens vegvesen datert 18.03.2014

Jeg viser til samtale med saksbehandler Eva Merete Lunde og vil med dette følge opp med
noen kommentarer til høringsuttalelsen fra Statens vegvesen.

Denne uttalelsen inneholder betydelige feilaktige påstander når det gjelder veg og trafikk. I
følge Statens vegvesen vil barn som kan tenkes å bosette seg på parsellen være nødt til a
krysse fv.152 for benytte seg av gang- og sykkelveg. Dette er helt feil. Gang- og
sykkelvegen krysser fv. 152 via undergang men i tillegg fortsetter den videre på samme side
via busslomme helt bort til eiendommens avkjørsel. Forholdene er slik jeg kan se det helt
ideelle med umiddelbar tilkomst til gang-og sykkelveg og bussholdeplass. Det er
bemerkelsesverdig at saksbehandler i Statens vegvesen som uttaler seg om veg- og
trafikkforhold ikke har gjort seg kjent med kart over tilkomst til eiendommen, der de korrekte
forholdene kommer godt til kjenne. Bilder av gangfelt/avkjørsel ligger vedlagt.

Ved utkjøring fra privat veg til fv.152 har man svært god oversikt flere hundre meter i begge
retninger på fylkesvegen. Selv om fv.152 er klassifisert med høy holdningsklasse er det liten
risiko for faresituasjoner knyttet til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Det er i senere tid
gitt tillatelse til boligbygging og utvidet bruk av eksisterende utkjørsler langs samme
vegstrekning og denne saken burde derfor likebehandles.

Det er gangavstand fra eiendommen til kollektivtilbud i begge retninger på E6. I umiddelbar
nærhet finnes bussforbindelse til skoler, lokalmiljø, næring og ytterligere kollektivtilbud.
Brønnerud skole ligger ca. en km fra eiendommen med trygg skolevei på gang- og sykkelveg.

Jeg vil påpeke at eiendommen ligger under LNF's underformal b; areal for spredt
boligbebyggelse og er tegnet inn i kartet som boligformål. Eiendommen er godt egnet for
deling og alle forhold angående tilkomst og infrastruktur ligger til rette. Det er tilrettelagt for
tilkobling til kommunalt V A. Etter min mening er det ingen momenter i denne saken som
burde motstride mulighet for deling. Det er mye tilflytting til Ås kommune og det er i
nærmeste fremtid stort behov for boliger. Derfor burde kommunen etter min mening være
positive til spredt boligbygging når alle forhold ligger til rette som i dette tilfellet.



Med disse kommentarene tatt i betraktning håper jeg kommunen vil behandle søknaden
positivt og gi dispensasjon for deling av eiendommen.

Med hilsen

I •'. -Christian Hansen

Vedlegg: Bilder Vangensten


