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Ås kommune
Teknisk etat (kundemottak)

Vedr. gnr. bnr. 111/161 Nebbaveien 9, 1407 Vinterbro

Saksbehandler Inger Torild Haagensen

Tiltakshaver/ Søker
Sivilarkitekt MNAL Bjørn Hovstad

Nebbaveien 9, Kjærnes
1407 Vinterbro

Ref. tidligere samtaler i møte/ epost i samme sak.

Tidligere godkjenning:

Søknad om byggetillatelse av 1991 omfattet bolighus, nytt tak for to eksisterende uthus, hus for privat renseanlegg og brønnhus med tak for 2

bilplasser. Dokumentasjon: (kommunensarkiv) bl.a. tegninger og situasjonsplan 1 :400. Gesimsen for overdekningen av parkeringen er vist stiplet.

Godkjent 1992. Parkeringsarealet anses være forsvarlig- også lovlig- gitt enighet om vurderingen av sikkerhetssituasjonen i det gjeldende

trafikkbildet.

Nåværende situasjon:

Min eiendom/ bolig har ingen direkte adkomst for gående eller kjørende fra offentlig vei. Den har adkomst til to bilplasser+ en gjesteplass. Det skjer

Ira privat veiareal- uten offentlig gjennomkjøring, og er felles med mine 2 naboer pa 111/ 170 kommunalt (enebolig Furseth) og 111/

251 (fritidseiendom Norridge). Fritidseiendommen anvendes i hovedsak sommerstid.

Vedr. Dispensasjon/ godkjenning av Carport
gnr. bnr, 111/161 Nebbaveien 9

Tiltakshaver/ Søker
Sivilarkitekt MNAL Bjorn Hovstad

Reguleringsplanen ivaretar ikke statlige dagens tekniske krav til "adkomsten" (brattbakken) fra Nebbaveien for bnr. 161/ 170 eller 215- hverken hva

gjelder stigningsforhold eller plangeometri. Om brannvern vises til tidligere utrykning (for noen år tilbake) til bnr. 170. Den foregikk ved slangetrekk

fra innkjørslen ved Nebbaveien.
Brattbakken gjelder også for ambulanse. Det har gått bra, sommerstid- og vil fortsatt gjøre det, også med carporten slik den er omsøkt og bygget.

Om vinteren er vi avhengige av kjøretøy med firehjuls- drift. Det innebærer at selv med regelmessig snørydding- er vi avhengig av kjøretøy med

firehjulsdrift. Overdekningen (carporten) gir et snøfritt areal, og reduserer kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen min i vesentlig grad. Det

er tidligere gjort rede for hvorfor denne carporten er den eneste akseptable løsningen av naturvern- og kostnadsmessige hensyn. Det gjelder også

grunnen til at jeg søker åla resursreserven i eksisterende (drikkevanns-) brønn og verdifull vegetasjon stå urørt.

"5- meter- kravet" til avstand mellom veiareal/ tomtegrense og carport/ garasje er ikke anvendelig på grunn av topografien og/ eller reguleringen.

Den valgte plasseringen er gjort i henhold til avstandskravet som tilsier minst 100 cm fra nabogrense til nærmeste begrensende bygningsdel. I

kjørbart område ligger nærmest begrensende bygningsdel 180 cm (stolpe) kontrollert på stedet) fra grensehjørnet mot nabo Norridge pa 111/170.

Gesimshøyden (målt sentralt mot felles trafikkareal) = 270 cm, fri høyde til innvendig bjelkelagskontur= 250 cm. Gesimshjørnet mot nærmeste

nabogrense ligger over et fjellparti som hindrer enhver kollisjonsmulighet for kjøretøy.

Plasseringen hindrer ikke ambulansetransport eller brannvern for meg eller mine naboer Norridge og Furseth. Mitt parkeringsbehov er 2 plasser

under tak+ åpen gjesteplass/ snuplass for enhver. Ved mitt fravær er minst en plass ledig, i tillegg 1 plass for naboer eller deres gjester.

Kjernes, 24. juli 2014


