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Erik Bærøe 
Granheimtunet 27 
1406 Ski 
erbaroe@me.com 
90085340 

Nordby i Ås, 27.09.2018 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 Ås  
post@as.kommune.no  
 
Att: 
Arve Bekkevard Enhetsleder Byggesak og geodata, mail: arve.bekkevard@as.kommune.no 
Silje Raad Juridisk rådgiver, mail: silje.raad@as.kommune.no 
 
Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Rammetillatelse 

Bakgrunn 

Dette brevet er sendt fra meg personlig til Ås Kommune etter at jeg deltok på informasjonsmøte med utbygger 
og arkitekt den 25.09.2018. Informasjonsmøtet gjaldt byggetrinn 2.  

Jeg er en av de nærmeste naboene til Gnr 102 bnr 418. 

Utbyggingen har primært viktige konsekvenser for 44 leiligheter i 5 blokker med direkte utsyn og uteområder 
mot den planlagte bebyggelsen, men også sekundært konsekvenser også for de resterende 144 leilighetene i 
Skitunet Boligsameie. 

Mitt utgangspunkt er reguleringsplan for området datert 27.02.2013, revidert 20.03.2013. Jeg har dessverre 
ikke funnet andre revideringer av planen. Figurene under viser en illustrasjon av denne planen og 
Rammeplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reguleringsplan og Rammetillatelse. 
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På det nevnte informasjonsmøtet fikk vi en gjennomgang av den rammetillatelse Ås Kommune har gitt, datert 
22.08.2018. Denne rammetillatelse avviker på vesentlige punkter fra reguleringsplanen. 

De mest betydelige avvikene mellom Reguleringsplan og Rammetillatelse 

• Antall uteparkeringsplasser er økt fra ca. 108 til ca. 190. 
• Gesimshøyden er økt fra 150.0 til 151.5, dvs. ca 1/2 etasjehøyde i Skitunets bebyggelse. 
• Det er godkjent en nedkjørselsvei langs viltkorridoren, noe som det tidligere fra utbygger var garantert 

at ikke skulle skje.  
• Det er tatt store arealer fra viltkorridoren (også kalt "park") til parkeringsplasser, som med fordel 

kunne plasseres et annet, mer industrielt område, uavhengig av utbyggingen (på samme måte som 
Møller Follo løser dette behovet). 

• Så vidt jeg kan tolke tegninger og kart er det planlagt terrenghevinger i viltkorridoren og skråningen 
mot Skitunets bebyggelse. 

Nabovarsel, datert 08.07.2018 

Styret i Skitunet Boligsameie mottok den 08.07.2018 nabovarsel om nytt forretnings- og næringsbygg for 
plasskrevende varehandel med tilhørende verksted og lagerfunksjoner.  

Nabovarselet var papirbasert og ble sendt i vanlig postgang, noe som gjorde det uhensiktsmessig å behandle 
for sameiets medlemmer. 

Nabovarselet var gitt svært kort svarfrist (2-3 uker), midt i ferietiden, noe som ansees som svært kritikkverdig. 
Styret hadde i realiteten ikke mulighet til å behandle nabovarselet på en anstendig og forsvarlig måte. 

Nybygget utgjør byggetrinn 2 sør for eksisterende bilanlegg Møller Bil Follo. Bygget søkes i henhold til 
gjeldende regulering og omfatter ingen dispensasjoner. På deler av parkeringsareal søkes mulighet for 
inngjerding som vist på situasjonsplan. 

Det er Volvo og BMV som blir leietakere, så det blir to separate verksteder med åpning mot vår bebyggelse. 
Bygningen er utformet litt annerledes og er noe større enn det som tidligere er godkjent. Videre er det tegnet 
inn parkeringsplass på det som opprinnelig var planlagt som grøntareal/viltkorridor. Dette vil medføre biltrafikk 
mot vår bebyggelse, noe utbygger tidligere har sagt de skulle unngå. 

Styret har sendt inn merknader til planen samt bedt om at det i arbeid med detaljutforming av nybygget tas 
hensyn til følgende innspill: 

1. Opprinnelig grøntareal/viltkorridor opp mot Skitunets eiendom opprettholdes som tidligere skissert, 
og at den planlagte parkeringsplassen bak byggene (mot Skitunet) fjernes. 

2. Verkstedene har åpning ut mot vår eiendom, og vi ber om at det ikke blir utført bilvasking eller annen 
verkstedaktivitet på utsiden av bygget som vender mot Skitunets eiendom. Dette for at berørte 
beboere hos oss ikke skal bli unødig plaget av støy fra maskiner og utstyr. 

3. Det må ikke monteres høye lysmaster og sterk belysning som kan virke blendende og sjenerende for 
beboere som har leiligheter ut mot det nye anlegget. 

4. At det ikke monteres vifter eller annet mekanisk utstyr på takene som vil medføre støyplager for våre 
beboere. 

På informasjonsmøtet ble det opplyst at Boligsameiet ikke har påvirkningsmuligheter, med unntak av 
beplantningen i viltkorridoren. De viktigste innspillene fra styret er ikke etterkommet. 
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Beregning av utnyttelsesgrad 

Jeg er i tvil om Rammetillatelsens beregningen av utnyttelsesgrad er korrekt. Hvis viltkorridoren inngår i 
beregningsgrunnlaget vil jeg si at utregningsmetodikken ikke er korrekt, da dette området har et helt annet 
formål enn bebyggelsen, og at utbygger i realiteten ikke har disposisjonsrett til dette området. 

Byggets utforming 

Jeg har ingen kommentarer til utseende, utforming og hovedarkitektur. Dette blir bra. 

Gesimshøyder / ventilasjonsanlegg 

Som nevnt er gesimshøyden er økt fra 150.0 til 151.5 moh, dvs. ca 1/2 etasjehøyde i Skitunets bebyggelse. 
Gesimshøyden er nå på høyde med 3. etasje i noen av blokkene. 

Utbygger opplyser at gesimshøyde er i henhold til bilprodusentenes standard, og ikke er mulig å endre. Jeg 
tviler på at dette er riktig fremstilt. Antagelig er en noe lavere takhøyde akseptabelt, slik det er akseptert i 
andre bygg. 

Det er fra arkitektens side rent skissemessig tegnet inn takbygg. Fra et faglig synspunkt burde det ikke være 
behov for slike takbygg over gesimshøyden. Den samme problemstilling var oppe i byggetrinn 1, der 
takbyggene fikk en svært uheldig utforming.  

Utbygger ble på informasjonsmøtet anbefalt å bytte teknisk konsulent på denne problemstillingen. Teknisk 
konsulent burde dessuten vært inne i planprosessen på et tidligere tidspunkt og takbygg burde fremkomme av 
plandokumentene, dersom slike konstruksjoner er nødvendig. 

Uansett bør et takbygg over fastlagt gesimshøyde ikke bygges uten at en konkret dispensasjon foreligger. Så 
vidt jeg vet foreligger ingen dispensasjoner på nåværende tidspunkt 

Innsyn mot leiligheter i Skitunet Boligsameie 

Utbygger opplyser at de har tatt hensyn til Skitunet Boligsameies behov for å redusere innsyn mot boligene fra 
lokalene. Likevel er det planlagt en glassvegg med retning mot Granheimtunet 21 og 23 fra BMW salgslokaler. 
Det vil være hensiktsmessig at denne glassveggen blir bygget med retning rett mot syd. 

Logistikk/veier 

Utbygger opplyser at den planlagte veien mot viltkorridoren er nødvendig av "logistikkmessige" behov, uten å 
redegjøre nærmere for dette. Jeg mener at disse "logistikkmessige" behovene relativt enkelt med litt velvilje 
kan løses med veiløsninger parallelt med Nordbyveien og Søndre Tverrvei. Den løsning som skisseres i 
Rammeplanen er til betydelig sjenanse for beboerne i de nærmeste blokkene i Skitunet Boligsameie, med 
hensyn til utsyn, lydforhold og forurensning. Jeg kjenner ikke til om noen trafikkanalyse foreligger. 

Veiløsningen og argumentasjonen om logistikk er overhodet ikke akseptabel. 

Støyskjerming 

Det er ikke definert nærmere hvilke støymessige tiltak som er planlagt mot Skitunet Boligsameie. Jeg har 
forventninger om at utbyggingen også løser støyproblemet mot Søndre Tverrvei, som har en trafikkmengde på 
10.000 til 22.000 kjøretøy pr. døgn, og der akselerasjonsområdet fra rundkjøringen Nordbyveien/Søndre 
Tverrvei mot Ski er svært generende for mange boliger i Skitunet Boligsameie, med målt støy på over 100 db i 
uteområder i kortere perioder. 
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Sol- og skyggeillustrasjoner 

Sol- og skyggeillustrasjoner bør foreligge. Jeg har ikke sett dette i noen dokumentasjon. 

Forringelse av livskvalitet og verdier 

Sitat fra Rammetillatelsen "Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 
omkringliggende bebyggelse og miljø.". 

Etter min oppfatning et dette en vurdering som ikke deles av de som bor i nær tilknytning til utbygningen, 
spesielt beboere i de 44 leilighetene som har utsyn og utearealer/terrasser rettet mot bygget. Etter min 
mening forringer utbyggingen vesentlig både livskvalitet og verdien av leilighetene. Dette hensynet til sine 
innbyggere bør Ås Kommune på en bedre måte ivareta i denne og fremtidige utbygginger. 

 

Jeg avventer reaksjon og svar fra Ås Kommune, samt en tilbakemelding om at dette skal sendes til 
Fylkesmannen som en formell klage. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 
Kopi: 
 
Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Knut Aleksander Næss, Postboks 6671 
Etterstad, 0609 OSLO, mail: kan@mollereiendom.no 
 
Skitunet Boligsameie, Styret v/Arne Nyland, Granheimtunet 27, 1406 SKI, mail: 
skitunetboligsameie@gmail.com 
 
Meinich Arkitekter AS, Erik Søhoel, Briskebyveien 74, 0259 OSLO, mail: erik.sohoel@meinich.no 
 
Terje Grøndahl, Møller Follo AS, mail: terje.grondahl@moller.no 

 


