
R-301 Oppsummering av merknader til offentlig ettersyn 18.02.2020 

Offentlige 

myndigheter 

Merknad Rådmannens kommentar 

Akershus 

fylkeskommune 

Fylkeskommunen viser til viktige regionale 

interesser som Regional plan for areal og 

transport i oslo og Akershus. 

 

Dersom man støter på et fornminne skal 

arbeidet straks stanses i den utstrekning det 

berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 

meter, og Akershus fylkeskommune skal straks 

varsles. 

 

På bakgrunn av det tilsendte materialet mener 

de tiltaket er i samsvar med gjeldende 

kommuneplan og har ingen ytterligere 

merknader.  

Tas til orientering. 

Statens vegvesen  Byggegrenser mot Nordbyveien og 

Grenseveien må angis i plankartet.  

 

De viser til at Hovedutvalg for teknikk og 

miljø har sendt planforslaget på høring med en 

kommentar fra Ap om å øke 

parkeringsdekningen fra maks 1 til 1,2 

parkeringsplass per boenhet. Dette vil 

innebære omtrent 73 ekstra parkeringsplasser i 

planområdet. Statens vegvesen forventer at 

antall parkeringsplasser reduseres til maks 1 

parkeringsplass per boenhet, inkludert 

gjesteparkering. 

 

Eiendomsgrenser skal vises i reguleringskartet. 

 

Det må tas inn en bestemmelse om at 

overvannhåndtering skal skje på egen 

eiendom. 

 

De anbefaler at det tas også en bestemmelse 

om opparbeidelse av tursti o_GF1, og foreslår 

følgende lyd: «Tursti o_GF1 skal være 

opparbeidet før det kan gis brukstillatelse på 

felt B1, B2, B3 og B4».  

 

Byggegrenser mot Nordbyveien 

er lagt inn i plankartet. 

 

 

Rådmannen er enig i at antall 

parkeringsplasser er 

tilstrekkelig, og vil ikke 

innstille på å øke 

parkeringsdekningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Det spesifiseres i bestemmelse 

3.7 at overvann skal håndteres 

egen tomt. 

 

Bestemmelse om tursti er lagt 

inn i rekkefølgebestemmelsene. 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken  

 

 

 

 

 

 

 

De ser det som svært positivt at planen har 

innarbeidet rekkefølgebestemmelser som 

sikrer ferdigstillelse av fortau og tursti (GF2) 

før brukstillatelse kan gis. De anbefaler at også 

tursti (GF1) innarbeides som 

rekkefølgebestemmelse for å tilrettelegge for 

gode løsninger for gående og syklende.  

 

Plassering og størrelse på lekeplasser i planen 

Bestemmelse om tursti er lagt 

inn i rekkefølgebestemmelsene. 
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bør fremkomme på plankartet. Det må sikres 

tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldre. 

Viser til Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i planleggingen 

og Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging.  

 

Felt S5, men også S1-S4 har fasade i gul 

støysone. De kan ikke se at boligene får 

tilfredsstillende støynivå i tråd med 

grenseverdiene i T-1442/2016. De ber derfor 

om at det ses videre på tiltak for å skjerme 

boligene for støy, eksempelvis støyskjerm, 

eller en kvartalsstruktur som muliggjør 

oppføring av boenheter med en stille side.  

 

Bestemmelsenes § 3.3 om støy bør presiseres 

slik at det tydelig fremgår at grenseverdiene i 

tabell 3, Lden 55 dB i T-1442/2016 skal legges 

til grunn for støyømfintlig bebyggelse og 

uteoppholdsarealer. Det bør primært 

innarbeides konkrete støykrav i 

bestemmelsene. Støysonene bør også merkes 

av i plankartet.  

Bestemmelsen om lekeplasser 

er revidert med spesifisering av 

antall og størrelse på 

lekeplasser. 

 

 

 

 

Bestemmelsene er justert etter 

offentlig ettersyn. 

Lamellbebyggelsen mot 

Grenseveien er trukket 1 m 

lengre tilbake, slik at det er 

større avstand mellom 

bebyggelse og vei. 

 

Bestemmelsen om støy er 

presisert. 

Ski kommune  Planforslaget vil øke trafikkbelastningen på 

Nordbyveien, og Ski kommune ser det som 

viktig med tiltak som styrker andre 

transportmidlers konkurranseevne i forhold til 

bil. 

 

Ski kommune er positiv til forslagstillers 

vurdering knyttet til parkeringsdekning for 

området.  

 

De tverrgående forbindelsene beskrevet i 

planforslaget, og vist i illustrasjonsplanen, bør 

sikres for å legge til rette for et finmasket 

gangnett i området. 

 

Det kan se ut til at bebyggelsen er trukket inn 

og orientert på en slik måte at konsekvensene 

for solforhold blir mindre for tilliggende 

bebyggelse i Myrsletta. Dette er positivt. Sol- 

og skyggeanalysen bør justeres for å vise hva 

rammene i planen i ytterste konsekvens åpner 

opp for. Alternativt bør byggegrensen justeres 

inntil bebyggelsens fasader.  

Rådmannen mener det legges 

godt til rette for myke 

trafikanter i planforslaget, med 

nytt fortau langs Grenseveien 

og nye interne gatetun og stier. 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Etter offentlige ettersyn har 

lamellbebyggelsen i øst blitt 

trukket lengre tilbake fra 

Grenseveien, ca 1 m, for å øke 

avstanden mellom ny 

bebyggelse og naboene i øst. 

Byggegrensen har også blitt 

trukket nærmere bebyggelsens 

fasader, slik at det er samsvar 

mellom reguleringskartet og 

solstudiene.  
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Lag/foreninger/ 

selskaper 

Merknad Rådmannens kommentar 

Follo Ren Follo Ren retter opp i en tidligere 

misforståelse. Follo Ren finansierer og drifter 

kun avfallsbrønner for glass og metall, dersom 

disse er åpne for allmennheten. Det vises til at 

det ikke er anledning til å sette ned flere enn 

20 nedgravde avfallsbrønner, inkludert to 

avfallsbrønner for glass- og metall. 

Detaljreguleringen har lagt til grunn 24 

nedgravde avfallsbrønner. Videre må Follo 

Ren få oversendt en illustrasjonsplan som viser 

antall nedgravde avfallsbrønner per punkt, 

oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy samt 

kjøremønster for renovasjonskjøretøyet.  

Planforslaget er endret til å ha 

20 avfallbrønner, inkludert to 

brønner for glass- og metall.  

 

Den spesifikke prosjekteringen 

og plasseringen av 

avfallsbrønner avklares i 

rammefasen i dialog med Follo 

Ren. 

Myrsletta 

selveierforening, 

Kevin Viken, 

Kristine 

Skjolden og Siv 

Anita Lauritzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Myrsletta selveierforening er største nabo til 

utbyggelsen og har ikke mottatt 

høringsdokumentene. De bør helt klart være en 

del av alle informasjonspakker om denne 

saken.  

 

Høyden på byggene er detaljert i mindre grad 

enn annen informasjon i dokumentet og er 

uansett det viktigste ankepunktet for alle 

naboer. Den totale høyden er viktigere enn 

antall etasjer. Høyden er alt for høy så nær 

grensen til deres bebyggelse. De anbefaler 

sterkt en befaring for å se hvor høyt disse 

bygningene vil komme ved deres hus.  

 

Veien er planlagt strukket ut og rettet opp hvor 

fortauet skiftes til motsatt side. Slik de ser det 

vil da trafikken komme nærmere bebyggelsen 

på deres side. De mener at fortau bør bestå på 

begge sider av veien. Som et absolutt 

minimum bør veien ligge på den avstanden 

den har i dag. Beboerne klager på støyen fra 

kjøring om morgenen og en del grisekjøring på 

nattestid. En rettere strekning vil medføre 

raskere hastigheter og mer støy. 

De ber kommunen vurdere fartsdumper på 

Grenseveien pga. økt trafikk.  

Ved offentlig ettersyn varsles 

alle naboer og gjenboere som 

grenser til planområdet, med 

brev. I tillegg varsles 

planforslaget ved annonse i 

Østlandets blad og på 

kommunens nettsider. 

Selveierforeningen varsles ikke 

automatisk, men vil bli lagt til 

på listen for fremtidig 

informasjon. 

 

Rådmannen har oversendt mer 

detaljerte snitt, solstudier og 

illustrasjoner av nærvirkninger 

til styret i selveierforeningen, 

som svar på uttalelsen. Etter 

offentlig ettersyn er det gjort 

noen justeringer i 

bygningshøyder og utforming. 

Maks høyde for ny bebyggelse i 

øst er kote +171, som er 14 

meter over dagens terreng. 

Dette tilsvarer bebyggelse på 4 

etasjer (12,2 m) samt noe rom 

for terrengbearbeiding.  

 

Bestemmelsene har blitt justert 

slik at det ikke tillates 

etablering av takterrasser på ny 

bebyggelse mot Grenseveien i 

øst, og det tillates heller ikke 

utkragede balkonger mot øst. 

Byggene har også blitt trukket 

en meter lenger fra Grenseveien 

for å øke avstanden, og 
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byggegrenser i 

reguleringskartet har blitt justert 

inn til fasadeliv. Avstanden 

mellom planforslagets 

bebyggelse og boligene på 

Myrsletta ligger nå på mellom 

33 – 57 meter.  

 

Grenseveien er rettet ut slik at 

den ligger innenfor Ås 

kommunes grenser. 

Gjennomført støyanalyse viser 

at tilstøtende nabobebyggelse 

øst for Grenseveien vil bli 

liggende utenfor gul støysone.  

Etablering av fartsdumper 

vurderes i arbeidet med 

tiltaksplan for trafikksikkerhet. 

Grønn Fremtid Bestemmelsene § 5 fastsetter at trykkforhold 

for vannforsyning i planområdet må utredes og 

løsning skal godkjennes av kommunen før 

rammetillatelse gis. Planlagte og godkjente 

tiltak må være gjennomført før brukstillatelse 

gis. 

 

Miljøvernorganisasjonen Grønn Fremtid 

minner om at tidspunkt for ferdigstillelse av 

vannforsyning er "før igangsettelsetillatelse" 

jf. pbl § 27-1.  

Rådmannen mener 

bestemmelsen slik den er 

formulert gir tilstrekkelig 

sikring av vannforsyning i 

henhold til pbl. § 27-1. 

Solberg skole 

FAU 

 

 

 

 

 

 

 

Solberg skole FAU er bekymret for at de myke 

trafikantene ikke blir ivaretatt i 

anleggsperioden. Grenseveien ut mot 

Nordbyveien er skolevei for barne- og 

ungdomsskoleelever som går på Solberg skole 

og Nordbytun ungdomsskole. De ber om at 

kommunen følger opp utbygger tett i 

byggesøknaden og krever planer og tiltak som 

ivaretar myke trafikanter på en god og trygg 

måte. Det er viktig at dette også følges opp i 

byggeprosessen.  

Planforslaget vil medføre 

etablering av nytt fortau langs 

Grenseveien som vil bedre 

trafikksikkerheten for myke 

trafikanter. Nordbyveien er 

nylig opprustet og det er ikke 

registrert ulykker i etterkant av 

ombyggingen på tidspunktet der 

trafikkanalysen ble utarbeidet.  

 

Avbøtende tiltak i anleggsfasen 

følges opp i byggesak.  

Catch Eiendom 

AS, Myrfaret 3 

Det mangler begrunnelse for den foreslåtte 

adkomsten til Myrfaret 3. Foreslått 

underjordisk adkomst til eiendommen vil bli 

svært kostbar, og videre er det usikkerhet om 

det det er kostnadssvarende å etablere en slik 

underjordisk adkomst.  

 

Planforslaget burde påpeke at det i dag er 

næringsvirksomhet på eiendommen, Myrfaret 

3.  

Det er planlagt 

parkeringskjeller under bakken 

for å gi minst mulig 

overflateparkering. Delområde 

B2 har innkjøring på terreng på 

intern vei/gatetun frem til 

eiendomsgrensen, vist med 

atkomstpiler i kartet. Det er lagt 

inn bestemmelse om at atkomst 

til eksisterende 
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De er skeptiske til bokvalitetene i 

vinkelblokken som er tegnet inn på deres 

eiendom i illustrasjonsplanen. De ber om at 

forslagsstiller illustrerer oppføring av to 

separate leilighetsbygg i Myrfaret 3, og at 

byggegrenser og utforming av torget om 

nødvendig tilpasses til dette. Illustrasjonen må 

vise et prosjekt med den BRA som foreslås for 

B2. De ser helst at B2 reguleres med den 

samme utnyttelsen som de øvrige feltene har i 

gjennomsnitt, dvs. maks BRA på 2 944 m2.  

 

Det bes om at byggegrensen øst på 

eiendommen Myrfaret 3 fjernes, da grensen 

fremstår som uhensiktsmessig. 

 

De er positive til a gjennomføre et prosjekt i 

Myrfaret 3 når dagens leieavtale løper ut, og 

ønsker at deres merknader innarbeides i 

planen, slik at det legges til rette for 

transformasjon av deres eiendom. 

 

næringsvirksomhet skal 

opprettholdes frem til 

virksomheten opphører. 

 

Planbeskrivelsen er oppdatert 

med informasjon om dagens 

næringsvirksomhet på Myrfaret 

3.  

 

Forslag til plankart begrenser 

ikke muligheten for å etablere 

et annet bygningsvolum enn det 

som er vist i illustrasjonsplanen, 

på lik linje med de to 

bygningstypologiene som er 

benyttet i planforslagets 

hovedgrep.  

 

Utnyttelsen økes til maks 2900 

m2 BRA. 

 

Foreslått byggegrense øst på 

eiendommen sikrer oppføring 

av et gjennomgående gatetun 

syd for torget ST1.  

Grensen park 

boligsameie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grensen Park Boligsameie vil være nærmeste 

nabo til bebyggelsen i nord, og vil bli påvirket 

både i byggeprosessen og når utbyggingen er 

ferdig. De synes det er svært positivt at det blir 

bygget boliger i området, som erstatter dagens 

næring og lager.  

 

Myke trafikanter: 

• Det er viktig at det etableres fortau helt til 

Nordbyveien.  

• Det må tilrettelegges for trygg ferdsel i hele 

byggeperioden.  

• Eksisterende fortau må ikke fjernes før ny 

løsning er på plass.  

• Adkomst til parkeringskjeller i felt B6 via 

Grenseveien vil gi betydelig trafikk som 

krysser fortau. De ønsker at det vurderes om 

det er praktisk mulig med innkjørsel fra B5, 

eller at det etableres en trygg løsning med god 

sikt som tar hensyn til gangtrafikantene på 

fortauet.  

• Ved felt B4 er det ønskelig med en overgang 

til eksisterende fortau inn Myrsletta. Dette er 

allerede en populær gangvei til Meny, apotek 

etc., og med økt trafikk ville en overgang gjort 

området tryggere.  

 

 

 

 

 

 

 

Forholdene til myke trafikanter 

forbedres ved etablering av nytt 

fortau langs Grenseveien, 

etablering av parkeringskjeller, 

og etablering av interne 

gangforbindelser som binder 

området sammen.  

 

Planbestemmelsene åpner for at 
adkomst kan flyttes ved 

innsendelse av rammetillatelse, 

dersom det vurderes som 

hensiktsmessig. 

 

 

 

Ny overgang må vurderes ved 

opparbeiding. 

 

 



R-301 Oppsummering av merknader til offentlig ettersyn 18.02.2020 

• For å sikre at gangtrafikanter fra Grensen 

Park kan benytte den trygge gjennomgangen 

f_GKG2, ønsker de at det legges til rette for 

dette ved tomtegrensen mot Grensen Park.  

 

Bebyggelse:  

• Det er positivt at dagens lagervegg brytes 

opp i flere bygg. For å sikre en jevn overgang 

mot eksisterende bebyggelse hadde det vært 

ønskelig med tre etasjer i bygningsmassen 

nærmest Grensen Park.  

• Det må tas høyde for eksisterende beboere i 

Grensen Park når det gjelder solforhold og 

innsyn. Det bør være mulig å plassere 

balkonger og lignende på ny bebyggelse, slik 

at den i minst mulig grad er sjenerende for 

eksisterende bebyggelse. 

 

Oppstillingsplass brann og 

 redning  

• Det er tegnet inn en oppstillingsplass for 

brann og redning i veien ved sørligste rekke i 

Grensen Park. De vil påpeke at det er 

begrenset plass der, og det er viktig at det tas 

høyde for parkeringsplassene og at det 

eventuelt etableres en dedikert større plass.  

 

Vanntrykk i området  

• Det er positivt at det er planlagt tiltak for 

bedre vanntrykk.  Det er viktig at det både 

sikres at trykkøkende tiltak ikke går ut over 

eksisterende bebyggelse, og at det vurderes 

tiltak også i forhold til vanntrykk i Grensen 

Park og andre nærliggende områder.  

Gjennomgang til f_GKG2 må 

vurderes ved opparbeiding. 

 

 

 

 

 

Gjennomførte sol-skyggestudier 

viser at dagens bebyggelse i 

Grensen park boligsameie i 

liten grad påvirkes negativt. Det 

er ikke planlagt balkonger mot 

nord i feltene som grenser mot 

Grensen park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstillingsplass ved Grensen 

park er tatt ut av planforslaget. 

  

 

 

Vanntrykk sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelse om at 

trykkforhold må utredes og 

løsning skal godkjennes av 

kommunen før rammetillatelse 

gis. Planlagte og godkjente 

tiltak må være gjennomført før 

brukstillatelse gis. 

 

Miljøpartiet de 

Grønne, Ås 

Transformasjon fra forretningslokaler til bolig 

og kontor er akseptabelt. Målet om 

tilbakeføring fra mye asfaltert terreng til fuktig 

mark og overvannshåndtering med høy 

blågrønn faktor er bra.  

 

367 boenheter er for mye. Kommuneplanens 

anbefalte maksimale antall på 350 boenheter 

bør følges.  

 

Skogdraget i vest med rødlistearter må ikke 

skades ved utbyggingen. Det må settes opp et 

stabilt gjerde som beskytter skogdraget i 

anleggsperioden. Det bør gis en høy bot per 

plante dersom noen av plantene i skogsdraget 

 

 

 

 

Rådmannen mener 

planforslaget viser at det er rom 

for 367 boenheter i 

blokkbebyggelse. Antallet kan 

evt. begrenses ved å omgjøre ett 

felt til konsentrert 

småhusbebyggelse. 

Det er gjennomført kartlegging 

av naturmangfold og forurenset 

grunn som vil legge føringer for 

avbøtende tiltak i etterfølgende 
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skades.  

 

Registrering, analyse og tiltak mot forurenset 

grunn må utføres før byggevirksomheten 

startes. Hvis forurenset jord flyttes, må det 

også tas hensyn til at den kan inneholde 

svartelisteplanter.   

 

Arkitekturen er tradisjonell og kjedelig med 

hus som klosser, selv om husene er vridd i 

ulike retninger. De ønsker en mer spennende 

utforming med bruk av massivtre og at husene 

har passivhusstandard, helst plusshusstandard. 

Ønsker tak med solfangere og grønne tak med 

planter. Dersom fjernvarme kan unngås, er det 

beste bergvarme koblet til passive solfangere. 

 

Et parkdrag fra sør til nord innen feltet er bra, 

men det er til dels veldig smalt. Ønsker 

balløkke og lekeparker av naturlige materialer. 

Kanskje et av punkthusene burde tas ut for å få 

plass med tilstrekkelige grøntarealer.  

 

Sykkel- og gangvei langs Grenseveien er bra, 

men det mangler akseptable tiltak for å koble 

interne sykkel- og gangveier i feltet til 

omgivelsene. Nordbyveien er ikke trygt å 

krysse for myk trafikk til Solberg skole eller til 

Ski sentrum. De ønsker lysregulering av 

krysning ved minst to rundkjøringer.  

 

Det må åpnes en kort og trygg trasé for myke 

trafikanter fra Grenseveien gjennom Solberg 

Øst til Solberg skole, som kan bruke den 

planlagte brua over Søndre Tverrvei ved 

Skifabrikken til skolen.  

 

De vil redusere parkeringsdekningen til 0,25 

plass i 1-roms leilighet, 0,35 plass i 2-roms, 

0,5 plass i 3- og 4-roms. 20 % av plassene bør 

avsettes til bildelingsordning. Bilplasser i 

terreng for korttidsparkering og gjester 

reduseres til 15 plasser eller fjernes helt. Alle 

parkeringsplasser i kjeller bør ha uttak for 

oppladning av både elbiler og elsykler.  

Personlig parkeringsplass bør selges separat 

for å synliggjøre prisen.  

faser og ved utbygging av ny 

bebyggelse.  

 

Sikres gjennom bestemmelse 

om at eventuell 

grunnforurensing i masser skal 

håndteres forsvarlig iht. 

Miljøoppfølgingsplan. 
 

Rådmannen mener dette er 

gode innspill til utforming av 

arkitekturen, som må vurderes 

av tiltakshaver i 

byggesaksfasen. Grønne tak 

kan inngå som et virkemiddel 

for å oppnå blågrønn faktor. 

 

Tilstrekkelig uteareal sikres i 

planbestemmelsene, og vil 

utgjøre større arealer enn det 

som vises i plankartert. 

 

 

Evt. lysregulering av 

overganger på fylkesvei må 

avklares med veieier, Viken 

fylkeskommune. Dette kan 

gjøres uavhengig av 

reguleringsplan. 

 

 

Nordbyveien vurderes som en 

trygg skolevei til Solberg skole. 

 

 

 

 

Rådmannen mener 

parkeringsbestemmelsene i 

planforslaget er restriktive nok, 

og viser til uttalelser fra Statens 

vegvesen og Ski kommune.  

 

Bestemmelsen om elbil-lading 

er spesifisert, slik at 60 % av 

plassene tilrettelegges for at det 

kan etableres ladepunkt. 
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Naboer Merknad Rådmannens kommentar 

Bjørn Morten 

Kjærnes, 

Hvalfaret 1 A 

I forbindelse med at området øst for 

Israndveien ble bebygd ble det lagt inn en 

klausul om at det skulle være et skogholt 

mellom Israndveien og ny bebyggelse. Han ser 

av vedlagte kart at blokkene kommer nærmere 

Israndveien enn dagens bygning, og mener 

dette er mot klausulen som den gang ble gitt. 

 

Håper at den opprinnelige byggegrensen 

opprettholdes av hensyn til sol og innsyn. 

 

Det er veldig positivt at stien fortsettes 

nordover i skogholtet fra den som nå kommer 

sydfra og ender i Grenseveien.  

Rådmannen er ikke kjent med 

klausulen det vises til. 

Skogholtet mellom 

eiendommene bevares som i 

dag, men det er riktig at ny 

bebyggelse kommer tettere på 

dagens bebyggelse. Avstanden 

til ny byggegrense vil være på 

om lag 40 meter. 

 

Gjennomførte sol-skyggestudier 

viser små konsekvenser for 

eksisterende bebyggelse vest 

for planområdet ved de 

byggegrensene som er regulert i 

plankartet. 

Asbjørn Ribe 

 

 

Boliger i stedet for næring virker riktig her, og 

hovedtrekkene i reguleringsplanen, slik de er 

vist i situasjonsplaner og illustrasjonsplaner, 

ser ut til å bli velfungerende.  

 

De synes det er vanskelig å ta stilling til 

høydeforholdet mellom eksisterende og ny 

bebyggelse. De ber derfor om at materialet 

suppleres med:  

- målsatte snitt som også tar med seg 

omkringliggende bebyggelse i øst og vest  

- sol-/skyggediagrammer må 

tilgjengeliggjøres.   

 

Når dette materialet foreligger, vil de eventuelt 

komme med et innspill til planen.  

 

 

 

 

 

Oppdaterte snitt ble utarbeidet 

og oversendt interessenten i 

høringsperioden, sammen med 

sol-/skyggediagrammer.  

 

Det er også gjennomført 

supplerende solskygge studier 

etter offentlig ettersyn for 

ytterligere å vise 

konsekvensene for 

omkringliggende bebyggelse.  

Felles uttalelse 

signert 120 

beboere på 

Myrsletta 

De er positive til at det kommer boliger på 

omradet, men når de ser hva som er planlagt 

av blokker rett foran deres stuevinduer blir de 

meget bekymret. Dette vil påvirke dem i 

veldig stor grad og redusere deres bokvalitet 

og solforhold betraktelig, bade trivselsmessig 

og økonomisk.  

 

De ønsker nytt boligområde hjertelig 

velkommen dersom den nye bebyggelsen tar 

høyde for de punkter de har påpekt:  

- Det må dokumenteres i plantegningene hva 

som blir total høyde på bygg, kotehøyde inkl. 

overdekning på takterrasse, evt. heissjakter, 

ventilasjon al. Den totale byggehøyden kan 

ikke være høyere enn at eksisterende boliger 

på Myrsletta, som grenser til Grenseveien, 

opprettholder samme solforhold som de har i 

Den regulerte høyden på 

bygninger tilliggende 

Grenseveien har etter offentlig 

ettersyn blitt redusert med 1,0 

meter. Maks høyde for ny 

bebyggelse i øst er kote +171, 

som er 14 meter over dagens 

terreng. Dette tilsvarer 

bebyggelse på 4 etasjer (12,2 

m) samt noe rom for 

terrengbearbeiding.  

 

Teknisk anlegg vil stikke 

maksimalt 1,5 meter over 

gesimshøyde. Totalhøydene er 

vist på snitt i vedlegget 

Presentasjon skisseprosjekt, s. 

8. Bestemmelsene er justert 
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dag. Beregning av sol-/skyggeforhold bør 

gjøres over en lengre periode. De foreslår at de 

påtenkte 7 boligene langs Grenseveien 

etableres kun med 2 etasjer mens øvrige 11 på 

3.etasjer.  

 

Det bør etableres fortau på begge sider for å 

ivareta sikkerhet for barn og myke trafikanter. 

Eksisterende vei bør opprettholdes. Dersom 

veien rettes ut må det spesifiseres hvilke tiltak 

som er tenkt gjennomført for at farten holdes 

nede. Tiltak for å ivareta trafikksikkerheten og 

redusere støy må spesifiseres.  

 

Det bør lages en plan for gjennomføring av 

byggeperioden da dette vil sterkt berøre 

beboere langs Grenseveien, spesielt med tanke 

på trafikkavvikling og trafikksikkerhet.  

 

Byggene er planlagt a komme ca. 8 m fra 

ytterkant vei. De foreslår at denne grensen 

økes slik at avstand fra vei til bygg blir større.  

etter offentlig ettersyn slik at 

det ikke tillates etablering av 

takterrasser eller utkragede 

balkonger på ny bebyggelse 

som grenser direkte mot 

Grenseveien.  

 

Rådmannen mener det er 

tilstrekkelig at fortau etableres 

på vestside av Grenseveien. 

Fartsdumper kan vurderes 

uavhengig av reguleringsplan. 

 

Reguleringsbestemmelsene 

stiller krav om 

miljøoppfølgingsplan for 

anleggsfasen. 

 

Byggene har blitt trukket én 

meter lenger fra Grenseveien, 

for å øke avstanden til naboene 

i øst, og byggegrenser i 

reguleringskartet er justert inn 

til fasadeliv for å sikre avstand. 

Avstanden mellom 

planforslagets bebyggelse og 

boligene på Myrsletta ligger på 

mellom 33 - 57 meter. 

Rådmannen mener denne 

avstanden er tilstrekkelig. 

Frode Eriksen, 

Myrsletta 30 

Stopp! Jeg er glad i naboer men halvparten av 

høyden må holde! Kan vel ikke være 

nødvendig å bygge så høyt at det stenger for 

sola. Sola er trivsel for meg og d.  

Sol- og skyggekartlegginger er 

vist i vedlegget presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33. 

Eiendommen vil ikke berøres 

av skyggevirkninger fra ny 

bebyggelse. 

Tove Baret Gran, 

Myrsletta 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelsen er for høy mot omkringliggende 

bebyggelse og ødelegger for solforholdene på 

deler av bebyggelsen på Myrsletta. De bør 

senkes.  

 

Det er planlagt for lite grøntområder og 

lekeplasser. Det må etableres en buffer med 

grøntområde mot Myrsletta.  

 

Planen må sørge for at vei og fortau og 

dimensjoneres for økt trafikk og 

utbygges/ferdigstilles før en evt. utbygging. 

Krav til Rekkefølgebestemmelse.  

 

 

Sol- og skyggekartlegginger er 

vist i vedlegget presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33. Se også 

kommentar til felles uttalelse 

over. 

 

Tilstrekkelig uteareal og 

lekeplasser internt i prosjektet 

sikres i bestemmelsene. Langs 

Grenseveien bevares 

eksisterende grøntarealer. 

Bebyggelsen langs Grenseveien 

er trukket 1 m mot vest etter 

offentlig ettersyn, for å øke 

avstanden til Myrsletta. 
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Vei og fortau er prosjektert i 

henhold til forventet trafikk 

beregnet i trafikkanalysen. 

Rebate Holland, 

Myrsletta 46 

Bebyggelse vil gi dårligere solforhold for 

Myrsletta. Det vil bli direkte innsyn fra 

leilighetskomplekset mot deres boliger og 

hager.  

 

I tillegg kommer de til å oppleve en markant 

økning i trafikk og biler i Grenseveien, noe 

som både vil påvirke støy og forurensning med 

partikler som konstant vil være i sirkulasjon. 

 

Det er bekymringsverdig at boligkomplekset i 

Grenseveien vil senke verdien på deres bolig 

betraktelig.  

Sol- og skyggekartlegginger er 

vist i vedlegget presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33. 

Eiendommen vil ikke berøres 

av skyggevirkninger fra ny 

bebyggelse. 

 

Noe økning i biltrafikk må 

påregnes ved ny utbygging. 

Erik Ulberg, 

Myrsletta 42 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplanen vil medføre stor sjenanse 

for hans eiendom på Myrsletta. Sollyset mot 

vest vil forsvinne store deler av dagen. Store 

deler av året vil den i praksis ikke være synlig. 

 

 Planlagt omregulert adkomstvei vil ligge så 

nær hans hage at økningen i trafikkmengden 

vil medføre støysjenanse og innsyn til 

hagen/stuen i kort avstand.  

 

Visuelt vil det ble deprimerende å miste 

dagens allerede begrensede utsyn erstattet av 

massive blokker. Her må det velges en 

tilpasset boligmasse som harmonerer med 

eksisterende boliger på Myrsletta og 

eneboligene på Ås kommunes del av området.  

Etter offentlig ettersyn er 

byggene trukket én meter 

lenger fra Grenseveien, og 

byggegrenser i 

reguleringskartet er justert inn 

til fasadeliv for å øke avstanden 

til naboene i øst. Sol- og 

skyggekartlegginger er vist i 

vedlegget Presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33 og i 

Landskapskonsept, s. 30-31. 

Eiendommen vil fortsatt ha 

gode solforhold kl. 18 i mai og 

kl. 15 i mars. 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

Ella og Cristian 

Georgescu 

Solbrekken, 

Myrsletta 90 

De er blant de nærmeste naboene til den 

planlagte nybebyggelsen. Det er for dem 

velkomment at de eksisterende 

næringsbyggene erstattes med boliger, men de 

reagerer på følgende:  

 

Høyden på bebyggelsen er planlagt å være på 

fire etasjer. Det vil i realiteten si 18 m, 

inkludert takterrasser. Høyden på bebyggelsen, 

samt at den skal bygges svært nær veien, vil 

medføre en kraftig nedgang i antall soltimer 

for de som bor på Myrsletta. Det vil si at solen 

blir borte innen kl 18 på ettermiddagen, - og 

det er i juni, da solen står høyest på himmelen. 

Den regulerte høyden på 

bygninger som grenser til 

Grenseveien har etter offentlig 

ettersyn blitt redusert med 1,0 

meter. Maks høyde for ny 

bebyggelse i øst er kote +171, 

som er 14 meter over dagens 

terreng. Dette tilsvarer 

bebyggelse på 4 etasjer (12,2 

m) samt noe rom for 

terrengbearbeiding. 

Takoppbygg er begrenset til 

maks 1,5 m over regulert 

kotehøyde, og skal maks 
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Utover sommeren/høsten vil solforholdene 

svekkes ytterligere. De som er mest berørt på 

Myrsletta har hagene vendt ut mot veien og det 

planlagte boligfeltet. Lekeplassene på 

Myrsletta vender også mot Grenseveien, slik at 

barna mister mulighet til lek mens solen er 

oppe.  

 

De ber om at det settes en makshøyde for 

boliger som grenser mot Myrsletta på 

maksimalt 10m, inkludert takterrasse, i første 

rekke for felt B6. Høyden på resterende felt 

bør tilpasses slik at solforholdene ikke blir 

vesentlig dårligere enn i dag.  

 

De er allerede sterkt plaget med trafikkstøy og 

støv fra kjøring på veien utenfor boligen. Dette 

vil bare øke i omfang. De ber om at det legges 

inn et grøntareal mellom felt B6 og dagens 

bebyggelse. 

 

utgjøre 20% av samlet takflate. 

Den totale høyden er vist på 

snitt i vedlegget Presentasjon 

skisseprosjekt, s. 8. 

 

Etter offentlig ettersyn er 

byggene trukket én meter 

lenger fra Grenseveien, og 

byggegrenser i 

reguleringskartet er justert inn 

til fasadeliv for å øke avstanden 

til naboene i øst. Sol- og 

skyggekartlegginger er vist i 

vedlegget Presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33 og i 

Landskapskonsept, s. 30-31. 

Eiendommen vil fortsatt ha 

gode solforhold kl. 18 i mai og 

juni. 

 

Eksisterende grøntstruktur i 

vest og øst blir sikret i 

reguleringen. Mot øst blir 3 300 

m2 grønnstruktur sikret i 

reguleringen, her ligger det 

også et smalt grøntdrag utenfor 

planområdet mot Myrsletta.  

 

 

Ernst og Kirsten 

Szakallos, 

Myrsletta 92 

 

 

 

 

 

 

 

Det er planlagt a legge bygningene høyere enn 

veien som vil tilsi at husene blir atskillig høgre 

en 4 etasjer sett fra Myrsletta, som ligger 

lavere enn dagens Grenseveien. Fra deres 

synspunkt vil da den nye bebyggelsen skygge 

fullstendig for sol og utsikt året rundt. Det er 

fremlagt en Sol-/ skyggeforhold-beregning 

som de er fullstendig uenige i, og som kun 

baserer seg på målinger 1. juni. I tillegg mener 

de at hverken høyden på ny bebyggelse eller 

nærheten til deres hus er riktig gjengitt.  

 

Tegningene er manipulert slik at mennesker er 

giganter og grøntarealet er enorme i forhold til 

blokkene. Det er ikke tatt med noen plasser i 

planbeskrivelsen hvor mange meter høye og 

lang disse blokkene vil være. Det er 

mønehøyde som er avgjørende og ikke antall 

etasjer. Noe høyere bebyggelse enn i 

Grenseveien Park eller 3 etasjer vil være en 

helt uholdbar situasjon. 

Se kommentar til uttalelsen 

over, angående høyder og 

solforhold. Sol- og 

skyggekartlegginger er vist i 

vedlegget Presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33 og i 

Landskapskonsept, s. 30-31. 

Eiendommen vil fortsatt ha 

gode solforhold kl. 18 i mai og 

kl. 15 i mars. 

 

 

Nye snitt er utarbeidet i 

etterkant av offentlig ettersyn. I 

vedlegget presentasjon 

skisseprosjekt vises avstanden 

mellom ny og eksisterende 

bebyggelse på s. 6 og 

høyder/forhold mellom bygg 

vises på s. 8-9. 

Anne Nytrøen, Hvordan vil pumpe for vanntrykk i Vanntrykk sikres i 
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Elgfaret 19 utbyggingsområdet påvirke vanntrykket i 

eksisterende boliger? Vil det settes inn tiltak 

for at trykket i eksisterende boliger ikke blir 

dårligere?  

 

Hva gjøres for å begrense støy og 

anleggstrafikk i byggeperioden? Når vil 

arbeidet startes om morgenen og hvor langt 

utover ettermiddag/kvelden vil man holde på? 

Hvor lang byggeperioden?  

 

Hvorfor skal det ikke bygges fortau på begge 

sider av Grenseveien øst/vest?  

Med øket trafikkmengde om morgen og 

ettermiddag – har man sett på konsekvenser 

for barna som må krysse Nordbyveien for å 

komme til skole/barnehage?  

Hvordan blir trafikkflyten for bilister i 

Nordbyveien? Også etter økt antall fotgjengere 

i området?  

Og hva med belastning for påkjøringen fra 

Grenseveien til Nordbyveien i rushtiden 

(morgen og ettermiddag)? – både under 

anleggsperioden og når prosjektet står ferdig.  

Det er flere byggeprosjekter planlagt i 

nærmiljøet. Er disse også tatt hensyn til når 

man ser på belastning av skole og veier i 

nærmiljøet? Er det sett på det totale 

trafikkbildet? Er det plass til 800 barn på 

Solberg skole slik den står i dag? Er det tatt 

hensyn til øket belastning på Nordbytun 

ungdomsskole?  

 

Delområde B – B3 er gitt en begrensning på 

Maks gesims C+ 174. Dette er høyere enn de 

andre begrensningene. Hvorfor er det høyere 

her? Dette vil fremstå som en «vegg» bak 

huset.  

 

Ønsker at alle eksisterende trær på 

kommunens område (turstien o_GF1) bevares 

og beskyttes gjennom byggeperioden.  

bestemmelsene § 5, som 

fastsetter at trykkforhold må 

utredes og løsning skal 

godkjennes av kommunen. 

 

Disse forholdene vil beskrives i 

miljøoppfølgingsplan for 

anleggsperioden, ved 

rammesøknad. 

 

Det er vurdert som tilstrekkelig 

med fortau langs vestsiden av 

Grenseveien, da boligene på 

østsiden ikke har sin 

hovedatkomst fra denne siden. 

Det er utarbeidet en 

trafikkanalyse for prosjektet. 

Trafikkanalysen viser at det vil 

bli tilstrekkelig kapasitet i 

krysset mot Nordbyveien med 

forventet trafikkøkning. 

Nordbyveien er nylig opprustet 

og det er ikke registrert ulykker 

i etterkant av ombyggingen på 

tidspunktet der trafikkanalysen 

ble utarbeidet.   

 

Det er lagt inn 

rekkefølgebestemmelse om at 

skole- og barnehagekapasitet 

skal være tilstrekkelig før 

igangsetting. 

 

Regulert høyde er tilpasset 

variasjoner i terreng. Helt vest i 

planområdet er dagens terreng 

på kote +160, mot +157 i øst. 

Nabobebyggelse i vest ligger 

også høyere enn planområdet. 

 

Må beskrives i 

miljøoppfølgingsplan for 

byggeperioden. 

Tove Bastiansen, 

Myrsletta 26 

 

 

 

 

 

 

Det er positiv utvikling at nye boliger erstatter 

næringsvirksomhet, men en så omfattende 

utbyggelse skaper for stor trafikk og belaster 

infrastrukturen for mye. 

 

Den planlagte bebyggelsen blir alt for høy og 

kommer bla. alt for tett innpå rekkehusene på 

Myrsletta som grenser inn til Grenseveien. De 

Den regulerte høyden på 

bygninger som grenser til 

Grenseveien har etter offentlig 

ettersyn blitt redusert med 1,0 

meter. Maks høyde for ny 

bebyggelse i øst er kote +171, 

som er 14 meter over dagens 

terreng. Bestemmelsene er 
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kommer mye nærmere enn nåværende 

næringsvirksomhet. Det å miste solforholdene 

vil begrense deres livskvalitet og verdien på 

deres boliger.  

 

Planområde for nybebyggelse er nå på 156 

m.o.h. og med påtenkt kotehøyde på 172 

m.o.h. blir bebyggelsen på minimum 16 meter. 

I tillegg kommer påtenkt takterasse med gjerde 

og evt. overdekning på 3 meter da taket er 

påtenkt å benyttes som del av grøntareal.  

 

Vil på det sterkeste be om at nybebyggelse 

trekkes lengre unna nåværende bebyggelse, at 

det etableres en grønn sone mot eksisterende 

bebyggelse, samt at bebyggelsen spesielt tett 

opp mot nåværende rekkehusbebyggelse blir 

betydelig lavere. 

endret slik at det ikke lenger 

tillates takterrasser eller 

utkragede balkonger for 

bebyggelsen langs Grenseveien. 

Takoppbygg er begrenset til 

maks 1,5 m over regulert 

kotehøyde, og skal maks 

utgjøre 20% av samlet takflate. 

 

Sol- og skyggekartlegginger er 

vist i vedlegget Presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33 og i 

Landskapskonsept, s. 30-31. 

Eiendommen vil fortsatt ha 

gode solforhold i juni, men vil 

få noe begrenset sol i mai kl. 

18. 

 

Bebyggelsen langs Grenseveien 

er trukket 1 m mot vest, for å 

øke avstanden. 

Anne Jorunn 

Troberg m.fl.  

Dette er en felles tilbakemelding fra seks eiere 

av eiendommer som berøres. De synes planen 

er formulert godt, og mange forhold undersøkt 

og stort sett omtalt på en seriøs måte som 

inngir tillit til arbeidet. 

 

1. De ønsker at det istedenfor eller i tillegg til 

fortau langs Grenseveien anlegges sykkelsti. 

Allerede i dag er veien mye trafikkert, og med 

en så stor utbygging på toppen av det som er 

bygget i Grensen Park antar de at det kommer 

mange barn, ungdom og voksne som vil sykle.  

 

2. En utbygging av 367 leiligheter er 

omfattende endring i forhold til bebyggelsen 

rundt. Det er også beskrevet i saksfremlegget 

at utbyggingen vil stå i tydelig kontrast til den 

lavere småhusbebyggelsen. De ønsker derfor 

en skjerm på østsiden av Grenseveien forbi 

Bekkestien 12 og 16, og som også vil være en 

støyskjerm.  

 

3. Planen omtaler at det er svakt vanntrykk i 

området. Det forutsettes at det blir montert 

kraftig trykkforsterker.  

 

4. pkt 4.2.2. Vi synes det er for lite med kun en 

parkeringsplass pr leilighet, inkludert 

gjesteparkering. De foreslår at det stilles krav 

til i hvert fall 20 % av overdekning på P-

 

 

 

 

1. Forventet trafikk langs 

Grenseveien er noe lavere enn 

det som vanligvis tilsier at egne 

sykkelfelt er påkrevd. Det 

tilrettelegges for bilfrie 

forbindelser internt i 

planområdet, som trolig vil 

være attraktive for syklister. 

 

2. Gjennomført støyanalyse 

viser at trafikkstøy på disse 

eiendommene i hovedsak 

kommer fra Nordbyveien. 

Grunneier kan søke om å få 

oppføre støyskjerm på egen 

eiendom.  

 

3. Vanntrykk sikres i 

Bestemmelsene § 5, som 

fastsetter at trykkforhold må 

utredes og løsning skal 

godkjennes av kommunen. 

 

4. Rådmannen anser det som 

ønskelig med lav 

parkeringsdekning for å 
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plasser i garasjeanlegget + gjesteparkeringer. 

 

5. I pkt 3.2. er henvist til at byggegrensen 

settes til 8 meter fra ytterkant kjørebane. 

Hvorfor skal utbyggingen ved Grenseveien 

være dobbelt så nærme kjørebanen som i 

Nordbyveien? Det foreslås at byggegrensen 

langs Grenseveien settes til 11 meter.  

 

6. De ønsker at innkjøring til garasjeanlegget 

kun er fra øst-vest-passasjen av Grenseveien. 

Det nevnes 30 P-plasser på bakkeplan, hvor 

vises de i Figur 17?  

 

7. De synes det er lite tillitsvekkende at 

bygningene i illustrasjoner fremstilles lavere 

enn det som foreslås tekstlig i planen. Ingen av 

illustrasjonene i figur 19, 21 og 22 er tegnet 

inn med foreslåtte takterrasser og takoppbygg. 

De ber om at evt takterrasser ikke tillates 

nærmere gesims enn 3 meter.  

 

8. De synes det er lite tillitsvekkende at 

beregningene av sol-/skyggeforhold gjøres 

midt på sommeren hvor sola står høyt. Ønsker 

at beregning gjøres også for august og 

september kl 15:00 og kl 18:00. Det er 

ønskelig at S4 og S5 trekkes noen meter 

vestover.  

 

9. Pkt 3.8. Det er beskrevet at grunnen er leire, 

dette må undersøkes mer. Etter heving av 

Nordbyveien og bygging av rundkjøring 

opplever de ustabilitet i Grenseveien. De 

opplever rystelser i huset, og veien sprekker 

opp og får huller. En utbygging forutsetter 

etter deres mening at veien 

utbedres/stabiliseres betydelig.  

 

Er det en feil at ikke Aasta Alsaker i 

Bekkestien 12 har fått planen til uttalelse?  

 

begrense biltrafikken. 

 

5. Grenseveien er en mindre vei 

med lavere trafikknivåer enn 

Nordbyveien, og det er derfor 

vurdert at byggegrense 8 meter 

fra Grenseveien i dette 

planforslaget er ok. 

 

6. All innkjøring til 

parkeringskjeller på «sørfeltet» 

er lagt til øst-vest aksen på 

Grenseveien. Det er kun én 

nedkjøring til dette feltet. 

Parkering er vist ved S5, S6 og 

N6. 

 

7. Det er utarbeidet nye 

illustrasjoner som viser 

takterrasser og takoppbygg som 

tillates innenfor bestemmelsene. 

På grunnlag av merknader gitt i 

offentlig ettersyn vil ny 

bebyggelse langs Grenseveien 

ikke få mulighet til etablering 

av takterrasser.  

 

8. Sol- og skyggekartlegginger 

for mars, mai og juni er vist i 

vedlegget Presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33 og i 

Landskapskonsept, s. 30-31.  

 

9. Grunnforholdene vil videre 

utredes frem mot byggestart.   

 

 

Dette er en feil, og 

vedkommende har fått 

ettersendt dokumentene. 

Rikke Krog, 

Myrsletta 72 

De er bekymret for at ettermiddagssolen blir 

borte med 4 etasjer nærme 

myrsletta/grenseveien. Ettermiddagssol er gull 

verdt. Lavere bygg er ønsket på B4 og B6.  

 

Trafikkstøy: håper dette blir tatt hensyn til og 

at innkjøring til garasje er så langt sør som 

mulig.  

 

Sol- og skyggekartlegginger er 

vist i vedlegget Presentasjon 

skisseprosjekt, s 26-33 og i 

Landskapskonsept, s. 30-31. 

Eiendommen vil fortsatt ha 

gode solforhold. 

 

Innkjøring til parkeringskjeller 

er planlagt syd i felt B6. 



R-301 Oppsummering av merknader til offentlig ettersyn 18.02.2020 

Overvann er et kjent problem på myrsletta 

håper dette tas til etterretning. 

Innkjøringen vil kunne justeres 

ved byggesak. 

 

Overvannshåndtering sikres 

gjennom bestemmelse om at 

overvann skal håndteres på 

egen tomt, samt krav til 

blågrønn faktor. 

 

 


