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Til
Ås kommune
Bygg- og geodataavdelingen
v/Annette Grimnes
annette.grimnes@as.kommune.no

Klage på rammetillatelse, ref. 14/00784-3, vedrørende prosjekt felt B5, Søndre Moer gnr. 54 bnr. 1

Det vises til rammetillatelse mottatt pr mail fra Annette Grimnes den 14.mai 2014.

Styret i Sameiet Søndre Moer felt B4 poengterer at vi som klagende part ikke har blitt informert om
vedtak i saken før vi selv etterspurte dette den 14.mai. Vi ble da også informert om at vi har 3 ukers
klagerett fra den dato vi mottok vedtaket.

Vi vil benytte vår rett til å klage på denne rammetillatelsen, samt tilsvarende rammetillatelse for de
øvrige leilighetsbyggene. Disse mottok vi ikke fra Grimnes med den begrunnelsen at de var identiske.
Begrunnelse for klagen følger nedenfor.

Plan- og bygningslovgivningen setter strenge krav til trafikksikkerhet ved prosjektering av avkjørsler.
Det vises til formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (krav til miljø og barn og unges
oppvekstsvilkår), samt veglovas § 43. Moerhagen med Moerlia barnehage i nærheten har en svært
høy barnetetthet. Mange barn bruker Heggveien daglig til lek og gangvei til og fra barnehage. Dette
er kun en smal privat tilkomstvei til boligene på feltet. Som utbygger poengterer i sin kommentar i
vedtaket betjener øvre del av Heggveien kun 16 av de 37 boligene i sameiet vårt. Dersom ytterligere
42 boenheter skal benytte seg av denne veien som bilvei, utgjør dette en drastisk økning av trafikken.
Utbygger forsøker å bagatellisere vår bekymring ved å si at 14 av boligene har innkjørsel nederst i
veien. Til informasjon er den lagt i svingen som anses som det absolutt farligste punktet nedover
denne veien. Barn som sykler i full fart nedover veien har ingen som helst mulighet til å se hva som
kommer rundt svingen, og nå kommer de også til å bli utsatt for trafikk fra innkjørselen i tillegg.
Gangveien som utbygger har anlagt på øvre del av felt B4, er det ingen av beboerne som har adgang
til uten å først ferdes langs Heggveien. Barna har en farefull ferd nedover denne veien i dag, når den
bare betjener 16 boliger. Vi tør ikke tenke på hvordan det vil være for barna når den skal betjene 58
boliger. Vi ser gjerne at kommunen kommer på en befaring for å se hvordan veien fungerer i dag. Det
har senest i går skjedd en ulykke på veien nedenfor som følge av at mange kjører for fort, og det vil
bare være et tidsspørsmål før det skjer en ulykke der barn er involvert i dette området.

Av øvrige tiltak hva gjelder trafikksikkerhet foreslo vi at det sees på mulighetene for å etablere et
mindre fortau langs den ene veikanten, opphøyd fra kjørebanen. Dette mener vi bør være et
minstekrav dersom trafikksikkerheten for myke trafikanter skal opprettholdes. Vi ser ikke for oss en
2,5 meter bred gangvei/fortau, dette har vi forståelse for at utbygger ikke kan få til. Men et mindre
fortau på 1-1,5 m mener vi at utbygger bør kunne klare. Videre bør det fortsatt etableres
fartsdempere og skiltes i gata (barn leker).

Gjeldende reguleringsplan viser også 3 lekeplasser nedover felt B5. Disse er helt fjernet fra utbyggers
plan, og styret kan ikke se at det er søkt om dispensasjon for dette.
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Av miljømessige tiltak foreslo vi at det plantes trær langs Heggveien slik det er vist i den opprinnelige
planen. Vi kan ikke se at utbygger engang har tatt seg bryet med å søke om dispensasjon for dette,
og stiller spørsmålstegn til at kommunen ikke reagerer på det. I hele vedtaket vektlegges
«gjennomgående grøntdrag», noe vi mener ikke foreligger med den vedtatte rammetillatelsen. All
planlagt vegetasjon er plassert i bunnen, på fellesområdet nedenfor felt B4 og B5, i motsetning til
den opprinnelige planen som viste trær plantet gjennomgående på alle feltene, og spesielt langs
veiene. Dette vil gi et mer innbydende gatemiljø ogpå sikt redusere støy og gi et lunere nærmiljø.
Støymomentet er nå også mer aktuelt, da garasjeanleggene er lagt på langs, og helt inn mot veien
som grenser til felt B4, samtidig som husene på felt B4er snudd sydover mot felt B5. Dette er et
potensielt støyproblem.

Vi mener fortsatt at det ville vært klart mer fordelaktig å legge innkjørslene fra Bjørkeveien. Vi ser det
som merkelig at en akebakke, som er så slakk at vi tviler på at den vil fungere som det, blir
foretrukket foran trafikksikkerheten til barn i nærmiljøet. Det ville også gitt en mye bedre og mer
helhetlig situasjon.

Vi ber om at Ås kommune vurderer søknaden på nytt og søker å implementere de foreslåtte
tiltakene. Vi mener fortsatt at dette er tiltak som vil være beskjedne sett i forhold til prosjektets
totale omfang. Videre mener vi at de foreslåtte tiltakene er innenfor det som burde kunne kreves i
medhold av vedtatte planer og gjeldende lovverk. Vi antar at kommunen har som ambisjon å
tilrettelegge for sunne nærmiljø med god fysisk kvalitet.

Ås, den 04. juni 2014

Med vennlig hilsen

Jon Mjelde Tom Erik Thorvaldsen Marit N. Evenstad Kathlen Anita Herseth

På vegne av styret i Søndre Moer B4 Sameie (gnr./bnr. 54/417)

Kopi til:

Follo Entreprenørbygg AS, rolf@myrvollbolig.no

Ola Nordal, ola.nordal@asplanviak.no


