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HTM-sak 104/12 

REVISJON PÅ BYGGESAKSBEHANDLINGEN -  

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING 
Gå til saksliste    Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Arkivnr: L42  Saksnr.:  11/1021 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 66/11 23.11.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 109/11 15.12.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 104/12 13.12.2012 
 

 

Leders innstilling til uttalelse fra hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Hovedutvalget er bedt om å gi uttalelse til kontrollutvalget om rådmannens oppfølging 
av forvaltningsrapport om byggesaksbehandlingen. Utvalget har behov for å supplere 
rådmannens redegjørelse for oppfølging på følgende punkt: 
 
Oppfølgingspunkt 2.1. Rutiner og prosesser som sikrer oversikt over 
saksbehandlingsrutiner og avvik. 
Hovedutvalget tilrår at man avventer tilbakemelding vedrørende innføring av nytt 
sakarkivsystem og hvordan det sikrer oversikt over saksbehandlingsrutiner og avvik. 
 
Oppfølgingspunkt 2.2. Sikre at data som rapporteres til SSB/Kostra er korrekte 
Hovedutvalget tilrår at rådmannen sørger for korrekt rapportering til Kostra. 
 
Oppfølgingspunkt 2.3. Vurdere om ByggSøk skal innføres 
Hovedutvalget tilrår at man tar til orientering at innføring av ByggSøk er vedtatt 
innført, og at man imøteser tilbakemelding om når dette iverksettes. 
 
Oppfølgingspunkt 2.4. Presedensarkiv 
Hovedutvalget tilrår at det inntil videre ikke etableres noe formelt presedensarkiv. 
HTM vil selv følge opp forbedringstiltak 2.4 (presedens-saker) med følgende tiltak 
som utvalget mener vil gi den nødvendige styrking av arbeidet med 
dispensasjonssaker: 
 

1. Det gjennomføres en supplerende folkevalgtopplæring for HTM med opplæring 
i plan- og bygningslovens og forvaltningslovens bestemmelser om 
dispensasjoner, og prinsipper for likebehandling og presedens. 

2. Det innskjerpes at protokoll for HTMs enkeltvedtak som innvilger 
dispensasjoner skal redegjøre for de vurderinger og begrunnelser som er lagt 
til grunn for vedtak. 

3. HTM ber administrasjonen om å forberede en prinsipiell sak for HTM om 
hvordan utvalget kan forholde seg til gjeldende reguleringsbestemmelser som 
oppfattes som utdaterte. 

 
Som alternativ til den innledende formuleringen i punkt 2.4 kan man eventuelt  
ta inn punkt 4: 

4. Det etableres en Eksempelsamling, et dokument der vedtak (fra protokoll) som 
innvilger dispensasjoner som kan ha presedens samles. Vedtak som blir 
påklagd og som ender med at det ikke gis dispensasjon tas ut av dokumentet 
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igjen. Dokumentet skal være offentlig tilgjengelig. Det skal innledningsvis i 
dokumentet avklares/presiseres hvilken juridisk status eksempelsamlingen og 
enkeltvedtakene har. Dokumentet publiseres på kommunens nettsider om 
byggesak, under informasjon om dispensasjon.  
( http://follokom.com/byggesakdispensasjon.html ) 

 
 
Ås, 30.11.2012 
 
(Sign.) 
Leder  
Ola Nordal 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 23.11.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2011 
Kontrollutvalget 06.11.2012 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø gir uttalelse til kontrollutvalget, som videre fremmer 
saken for kommunestyret. 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Særutskrift fra kontrollutvalgets møte 06.11.2012 med vedlagt saksframstilling i  
KU-sak 37/12. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Tidligere behandlinger 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Kontrollutvalget 
Rådmann 
Ref. kommunestyret 

 

 

SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken 
FIKS har på vegne av kontrollutvalget oversendt særutskrift i KU-sak 37/12, Rapport 
om byggesaksbehandlingen – Rådmannens tilbakemelding. 
Kontrollutvalget ber om at saken legges frem for HTM for uttalelse. 

 

Leder i HTMs vurdering av saken 
Oppfølgingspunkt 2.1 
Rutiner og prosesser som sikrer oversikt over saksbehandlingsrutiner og avvik. 
Rådmannen redegjør for at det vil bli tatt beslutning om nytt saksarkivsystem ca. 
1.desember, og at dette vil gi bedre muligheter for oversikt.  
 

http://follokom.com/byggesakdispensasjon.html
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Leder anbefaler at man avventer tilbakemelding vedrørende innføring av nytt 
sakarkivsystem. 
 
Oppfølgingspunkt 2.2 
Sikre at data som rapporteres til SSB/Kostra er korrekte 
Rådmannen oppgir at det er rom for forbedringer, men gir ingen klar beskjed om 
hvorvidt dette er/blir iverksatt. I rådmannens vurdering stilles det også spørsmålstegn 
ved verdien av å svare på alle spørsmål i Kostra.  
 
Leder anbefaler at man vedtar at rådmannen skal sørge for korrekt rapportering til 
Kostra. 
 
Oppfølgingspunkt 2.3 
Vurdere om ByggSøk skal innføres 
Rådmannen oppgir at innføring av ByggSøk er vedtatt. 
 
Leder anbefaler at man tar dette til orientering. 
 
Oppfølgingspunkt 2.4 
Presedensarkiv 
I rapport fra FIKS (rapport 3/11, 16/9 2011), forvaltningsrevisjon av 
byggesaksbehandling i Ås kommune, anbefales det at det etableres en oversikt over 
vurderinger fra HTM i dispensasjonssaker som kan gi presedens. Det pekes også på 
at HTMs vurderinger og begrunnelser ikke framgår i særlig grad i protokollene.  
 
I rådmannens vurdering av saken (08.10.2012) er forslaget om å etablere en oversikt 
over saker som kan gi presedens kommentert (kommentar til punkt 2.4), men det er 
ikke gitt noe konkret forslag til hvordan punktet skal følges opp, utover at det 
kommenteres at rådmannen ikke kan se at HTM har en klar holdning fra sak til sak, 
men at administrasjonen vil oppfatte dispensasjoner fra arealplaner som 
presedensgivende. 
 
For HTMs leder er det viktig å holde fast ved at utvalgets forvaltning skal gjøres på 
grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og planer som er vedtatt i henhold til disse, 
og at hver enkelt sak skal belyses og vurderes utifra disse. Leder er i utgangspunktet 
skeptisk til å etablere en samling av prinsipielle enkeltvedtak som skal fungere ved 
siden av eller i tillegg til lov og forskrift. En slik samling kan lett få en uklar juridisk 
status. Samtidig skal utvalget sørge for likebehandling. En form for dokumentasjon av 
hvilke vurderinger som er lagt til grunn for skjønnsutøvelse i enkeltsaker, og et 
system for å «huske» disse vurderingene fra sak til sak kan derfor vurderes. 
 
Det kunne tenkes å gå inn i tidligere protokoller for å samle en oversikt over 
vurderinger som er gjort. Når det allerede er påpekt fra FIKS at det i liten grad 
framgår hvilke vurderinger og begrunnelser som er lagt til grunn, så finner leder det 
ikke formålstjenlig å samle tidligere dispensasjonsvedtak.  
 
En vesentlig andel av dispensasjonssakene gjelder byggehøyder, utnyttelsesgrad 
med mer i områder med gamle reguleringsplaner. I prinsippet er det etter leders 
vurdering galt å benytte dispensasjoner her, fordi behovet for dispensasjon bunner i 
generelle grunner (ikke «særlige grunner» slik loven krever). Leder mener derfor at 
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en viktig del av oppfølging av FIKS rapporten vil være å behandle denne utfordringen 
generelt, f.eks. ved å utvide bestemmelsene som er satt i kommuneplanen der 
kommuneplanens bestemmelser er gitt forrang over gamle reguleringsplaner i gitte 
planområder. 
 
Leder tilrår at det inntil videre ikke etableres noe formelt presedensarkiv. Leder tilrår 
at utvalget selv følger opp forbedringstiltak 2.4 (presedens-saker) med følgende tiltak 
som leder mener vil gi den nødvendige styrking av arbeidet med dispensasjonssaker: 
 

1. Det gjennomføres en supplerende folkevalgtopplæring for HTM med opplæring 
i Plan- og bygningslovens og Forvaltningslovens bestemmelser om 
dispensasjoner, og prinsipper for likebehandling og presedens. 

2. Det innskjerpes at protokoll for HTMs enkeltvedtak som innvilger 
dispensasjoner skal redegjøre for de vurderinger og begrunnelser som er lagt 
til grunn for vedtak. 

3. HTM ber administrasjonen om å forberede en prinsipiell sak for HTM om 
hvordan utvalget kan forholde seg til gjeldende reguleringsbestemmelser som 
oppfattes som utdaterte. 

 
Som alternativ til den innledende formuleringen kan utvalget eventuelt  
ta inn et punkt 4: 

4. Det etableres en Eksempelsamling, et dokument der vedtak (fra protokoll) som 
innvilger dispensasjoner som kan ha presedens samles. Vedtak som blir 
påklagd og som ender med at det ikke gis dispensasjon tas ut av dokumentet 
igjen. Dokumentet skal være offentlig tilgjengelig. Det skal innledningsvis i 
dokumentet avklares/presiseres hvilken juridisk status eksempelsamlingen og 
enkeltvedtakene har. Dokumentet publiseres på kommunens nettsider om 
byggesak, under informasjon om dispensasjon.  
( http://follokom.com/byggesakdispensasjon.html ) 

http://follokom.com/byggesakdispensasjon.html
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R-270 - REGULERINGSPLAN FOR NESSETVEIEN 69 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Eva Merete Lunde Arkivnr: REG R-270 Saksnr.:  11/807 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 105/12 13.12.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Kommunestyret /  

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan – detaljregulering - for 
Nessetveien 69, som vist på kart datert 30.08.2012, sist revidert 25.10.2012. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse.  
 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Arnt Øybekk      Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef                                                  Bygnings- og reguleringssjef 
 
 

Behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte for å ha tid nok til å behandle den. 
 

Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Saken utsettes. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 

 Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 

 Forhåndsvarsling 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang 

 Offentlig ettersyn 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang 

 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedleggene er ikke endret siden HTMs møte 08.11.2012 – viser derfor til  
vedlegg 1-11 i forrige møteinnkalling. 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 

 Detaljert trafikkanalyse 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Illustrasjonsprosjekt med plan, snitt og fasader 

 Forhåndsuttalelser 

 Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Adressater i følge egen liste 
 

 

 

SAKSUTREDNING: 
Saksutredningen nedenfor er delvis basert på arkitektens egen plan- 

beskrivelse, se vedlegg 5.  

 
Fakta i saken: 
På bakgrunn av høringsuttalelser fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune i 
forbindelse med rammesøknad for etablering av dagligvareforretning på gnr 113 bnr 
21, Nessetveien 69, har arkitektkontoret “Marlow og Ramfelt A38 arkitektur og design 
as” utarbeidet forslag til detaljregulering for eiendommen med nære omgivelser.  
 

 
Flyfoto av planområdet med nære omgivelser. 
 
 
Forslaget tar sikte på å legge til rette for en utvidelse av eksisterende bygninger for å 
etablere en nærbutikk på ca. 1200 m2 i tillegg til å sikre en generell oppgradering av 
næringseiendommen og nærmeste del av Sundet i nordøst som vist i vedlegg 8. Den 
aktuelle eiendommen 113/21 er på ca. 7,9 daa og ble etablert som næringseiendom i 
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1955, men har ifølge arkitektens planbeskrivelse, tradisjoner som handelssted siden 
1600-tallet, se vedlegg 5. Virksomheten består i dag av forretningsbygg med Hjem og 
Hobby AS og et verksted som planlegges revet. 
 
Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med Statens vegvesen for å 
imøtekomme deres krav om utbedring av Nesset-krysset. På grunnlag av en generell 
skepsis til etablering av detaljvarehandel på tomta, ønsket vegvesenet en nærmere 
redegjørelse av forventet trafikkøkning for å kunne ta endelig stilling til nødvendige 
utbedringstiltak. Tiltakshaver ble bedt om å utarbeide en detaljert plan for krysset, og 
vegvesenet fastholder at utbedringen må gjennomføres før det gis 
igangsettingstillatelse for tiltaket.  
 
I regi av Norconsult er det derfor utformet en trafikkanalyse som omfatter en 
vurdering av utforming av avkjørsel til fylkesvei 156, forventet trafikk til planlagt 
virksomhet (mengde/type), avviklingsforhold og trafikksikkerhet, se utdrag av denne i 
vedlegg 6. Analysen er lagt til grunn for utarbeidelsen av en forenklet detaljplan som 
igjen har dannet grunnlaget for reguleringsplanen. 
  

Planområdet: 
Planområdet er på ca.13 dekar, ligger nær Bunnefjorden langs gamle E6 og er i 
henhold til kommuneplan for Ås 2011-2023, disponert til næringsbebyggelse og 
trafikkareal med innslag av arealer for spredt boligbebyggelse, se vedlegg 1 og 2. 
Søndre del av planområdet overlapper dessuten regulert kryssområde i 
«Reguleringsplan for Nesset», stadfestet 04.06.1984 (R-58).  
I bestemmelsene til kommuneplanen, kapittel 2, § 13, punkt 4, første kulepunkt, står 
det for øvrig at “detaljhandel og kontorbedrifter skal lokaliseres nær 
kollektivknutepunkt, primært til Ås sentrum/Campus Ås.”  Som begrunnelse for 
lokaliseringen av den planlagte dagligvarebutikken på Nesset vises det til at stedet 
som nevnt ovenfor har lange tradisjoner som handelssted, og at Nesset ligger langs 
en viktig ferdselsåre for kollektivtrafikk mellom Frogn/Nesodden og Oslo. 
 
På eiendommen 113/21 er det i dag to større næringsbygg som inneholder lager og 
salgslokaler foruten et mindre verkstedbygg som det er gitt rivetillatelse for.  
 
Planområdet er avgrenset mot øst av et sund/lite vann og fylkesvei 156, mot nord av 
LNF-område, mot vest av boligområdet Nesset terrasse og mot sør/sørøst av 
kryssområdet ved kiosken på Nesset og avkjøring til Breivollveien.  
 
Området er for øvrig landlig med innslag av boligbebyggelse, noe gårdsbebyggelse 
og nærhet til småbåthavn. Det har dessuten vært et sterkt innslag av 
fritidsbebyggelse i området. Nordre del av Askehaugåsen, B1 i nåværende 
kommuneplan, ligger øst for omsøkte eiendom og er i henhold til nylig vedtatt 
kommuneplan omdisponert til blandet bolig- og fritidsbebyggelse. Området er ellers 
preget av et variert skog- og jordbrukslandskap. 

 

Biologisk mangfold, naturtyper og verdi: 
Forslagsstiller opplyser at det ikke er registrert opplysninger om biologisk mangfold 
eller viktige naturtyper i planområdet.  
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Ifølge opplysninger som framkommer i kommunens kartportal, ligger planområdet rett 
i sørkanten av den utstrakte “Kjærnesmarka” med sitt rike mangfold av artstyper av 
både regional og lokal verdi samt spredte innslag av edelløvskog.   
 
Det er ifølge Akershus fylkeskommune heller ikke registrert fornminner i planområdet. 
Det er derimot store forekomster av automatisk fredete kulturminner i nærområdet 
mot nordvest. Disse er regulert til spesialområde, bevaring av kulturminner i 
reguleringsplan for boligområdet Nesset terrasse. 
 

Trafikk: 
Etter at Nordbytunnelen ble etablert, er Nessetveien, tidligere E6, nedgradert til 
fylkesvei 156. Vegvesenet fremholdt imidlertid i sin uttalelse av 17.12.2010 ved 
oppstart av planarbeid, at veien har samme viktige transportfunksjon som tidligere. 
Dagens årsdøgnstrafikk er på 9000 kjøretøyer. Veien er en viktig forbindelse mellom 
E6/E18 og Nesodden og benyttes som beredskapsvei ved hendelser i 
Nordbytunnelen. Vegvesenet mener dessuten at krysset ved Nesset har en 
problematisk utforming.  
 

Kollektiv- og gang/sykkeltilbud: 
Det er busslommer på begge sider av fylkesvegen og avgang hver halvtime mot Oslo 
og Drøbak. Den ensidige gang- og sykkelvei langs fylkesvei 156 avsluttes før 
avkjøring i nord og fortsetter etter avkjøring i sør. Det er ikke tilrettelagt for gående i 
trafikkområdet mellom de to avkjøringene, bortsett fra et smalt fortau forbi 
eksisterende busslomme. 
 

Forhåndsuttalelser: 
Det ble sendt ut varsel om igangsetting av planarbeid 28.06.2011. Det er kommet inn 
bemerkninger fra 7 berørte parter. I arkitektens beskrivelse, vedlegg 5 side 18-24, 
refererer og kommenterer forslagsstiller de innkomne bemerkningene. 
 

Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget omfatter gnr 113 bnr 21, som eies av Hans Martin Karsen (HMK) 
Eiendom AS, samt mindre arealer fra de tilstøtende eiendommene 13/5, 113/31, 
113/59 og 119/12 som også blir berørt av planen. Området er i hovedsak foreslått 
regulert til formålet ”Bebyggelse og anlegg, Forretning”, se vedlegg 3. Dette er i 
samsvar med areal avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan.  

 
Forslagsstiller og eier av gnr 113 bnr 21 ønsker altså å legge til rette for å utvikle 
næringseiendommen gjennom en ekspansjon av bygningsmassen i form av et større 
forretningslokale/ dagligvarehandel.  
 
Det planlegges en oppgradering av eksisterende bygningsmasse for å oppnå et 
helhetlig uttrykk samt en utbedring av dagens atkomst i samarbeid med Statens 
vegvesen, i tillegg til en forbedring av det interne kjørearealet og avgrensning i form 
av et vegetasjonsbelte mot sundet, se illustrasjonsplan, vedlegg 8.  
Fylkesveiarealet sør for 113/21 inngår i planen og innbefatter arealet opprinnelig 
avsatt til busslomme som imidlertid er lagt lenger vest. Vegvesenet bekrefter at 
busslommen ikke vil bli flyttet. Arealet mellom tjernet og det foreslåtte nybygget 
foreslås benyttet til snuplass i forbindelse med varelevering, i tillegg til mulighet for å 
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opprette en hensynssone for bevaring av vegetasjon langs vannkanten og dermed gi 
det et grønnere preg enn i dag.  
 

Møte 19.04.2012: 
Det ble holdt et første møte mellom oppdragsgiver, prosjekterende arkitekt Marlow og 
Ramfelt as, Statens vegvesen, Norconsult og Ås kommune for å diskutere 
problemstillinger knyttet til utforming av veikryss og atkomst, varelevering og 
byggegrenser, finansiering og videre framdrift av planarbeidet. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): 
Det er laget risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet i henhold til kravene i plan- 
og bygningsloven, se vedlegg 7. Analysen er utarbeidet av Norconsult og omfatter 
farer for 3. person, ytre miljø og materielle verdier.  
 
Undersøkelsen konkluderer med at planområdet er lite sårbart innen de fleste 
fareområder. Det ble identifiserte sårbarhet med tanke på forhøyet fare for flom i 
vassdrag/ springflo/ stormflo der påfølgende risikoanalyse kunne bekrefte at det er 
sannsynlig at en slik hendelse kan gi merkbare konsekvenser for planområdet. 
Sårbarhetsvurderingen viste derimot at planområdet er lite sårbart for en havnivå-
stigning.  
 
Det er for øvrig foreslått risikoreduserende tiltak knyttet til følgende forhold: Ustabil 
grunn, skogbrannfare, radon, brann- og eksplosjonsfare, kjemikalieutslipp og annen 
akutt forurensing, vann- og avløpsanlegg, kulturminner og naturmiljø. 
 

Møte 10.10.2012: 
Det ble avholdt nytt møte med Marlow og Ramfelt A 38 arkitektur og design as ved 
Gry Eide og Per Marlow, Markus Karlsen og Ås kommune ved bygnings- og 
reguleringssjef Ivar Gudmundsen og saksbehandler Eva M. Lunde. Planforslaget ble 
gjennomgått, og det ble diskutert diverse endringer. 

 

Kommentarer til planforslaget: 
Det er innsendt et omfattende og godt gjennomarbeidet planmateriale, og rådmannen 
har følgende kommentarer:  
 
Planbeskrivelsen  
Rådmannen mener det innsendte materialet er meget detaljert, og det er godt 
illustrert med skisser, diverse kart, fotografier og skjematiske oversikter. I 
planbeskrivelsen er det redegjort for en rekke forhold knyttet til grønnstruktur og 
estetikk, vann- og avløpsforhold, forurensing og støyproblematikk. Det er i tillegg til 
reguleringskart og planbestemmelser utarbeidet illustrasjonsprosjekt med oppriss, 
fasadetegninger og terrengsnitt. Det er dessuten lagt ved forhåndsuttalelser og 
kommentarer til disse samt en oversiktlig risiko- og sårbarhetsanalyse.  
 
Reguleringskart og bestemmelser 
Reguleringskartet er omarbeidet etter møtet 10.10.2012, se ovenfor og vedlegg 3. 
Næringsarealet har fått en enhetlig fiolett farge og bestemmelser som ivaretar 
behovet for kontorfunksjoner tilknyttet forretningene. Arealet mot Sundet nordøst for 
næringstomta er etter administrasjonens anbefaling foreslått regulert til naturformål 
(på land) og naturområde i sjø og vassdrag (i Sundet). Ønsket om å bevare et 
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miljømessig positiv innslag i kryssområdet er ivaretatt ved at en vesentlig del, ca. 20 
meter, av bekkefaret mellom Sundet og Bunnefjorden, i likhet med selve Sundet er 
foreslått regulert til naturområde i sjø og vassdrag. 
 
Foreslått byggegrense mot nordøst og naboeiendommen gnr 113 bnr 7 er avklart 
med eier og har vært gjenstand for drøfting med administrasjonen. Det er foreslått et 
vegetasjonsbelte mellom de to eiendommene slik illustrasjonsplanen viser, se 
vedlegg 8. 
 
Bestemmelsene legger for øvrig opp til et arkitektonisk hovedgrep med et nytt en- 
etasjes bygg med flatt tak og møne- og gesimshøyde på inntil henholdsvis kote +10,0 
m og + 9,0 m plassert nordøst på eiendommen og på tvers av eksisterende 
bygningsmasse, se vedlegg 4.  
 
Trafikkanalyse 
Det er dessuten gjennomført en fyldig utredning av planens trafikkmessige 
konsekvenser. Administrasjonen kan bekrefte problemene knyttet til trafikkavviklingen 
i dagens veikryss på Nesset og mener de trafikale konsekvensene er grundig belyst 
analysen fra Norconsult. Vurderingen av trafikkbelastning på en høyt belastet 
hverdag som anslår en trafikk på opptil 190 kunder pr. døgn, tilsammen 630 turer inn 
og ut av området, er av høy relevans for planprosjektet. Beskrivelsen av forventet 
trafikkvekst i Akershus fylke i henhold prognoser fra Statens vegvesens som viser en 
vekst på 16 % fra 2010 til 2020 er også av stor interesse.  
 
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen anser at den foreslåtte detaljplanen for krysset som er basert på et 
omfattende tallmateriale inkludert kapasitetsberegninger, er godt utarbeidet med 
plantegninger, lengde- og tverrprofiler samt skiltplan. Den foreslåtte detaljplanen 
innebærer flytting av krysset og avkjørselen til litt nord for dagens, flytting av gang- og 
sykkelveien nord for denne, etablering og forlengelse av trafikkøyer, tilpassing av 
veikanter til eksisterende situasjon og utvidelse av fortau og bussholdeplass sør for 
avkjøringen.  
 
Rådmannen er imidlertid noe bekymret for møtet mellom myke trafikanter og biltrafikk 
i foreslått nytt veikryss der det er lett å se for seg konflikter mellom gående/syklende 
og et økt antall kjørende ut og inn fra fylkesveien.  
 
Alt i alt mener rådmannen likevel at planforslaget legger opp til utvikling og 
opprydning på denne historisk viktige næringseiendommen på Nesset. Samtidig 
legger planforslaget til rette for en oppgradering av trafikksituasjonen i dette 
vanskelige krysset langs fylkesveien. Trafikkløsningen med flytting av krysset mot 
nordøst samt nye venstresvingsfelt vil gi en betydelig forbedring av kjøremønsteret i 
området. Rådmannen foreslår at hovedutvalg for teknikk og miljø legger planforslaget 
ut til offentlig ettersyn.



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 106/12 
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GNR 107 BNR 231 - EIKELIA 30 C - TOMANNSBOLIG, TILBYGG 

- KLAGE PÅ VEDTAK 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Arkivnr: GB 107/231 Saksnr.:  12/756 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Delegert bygnings- og reguleringssjefen 176/12 15.05.2012 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 368/12 12.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 99/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 106/12 13.12.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  

 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak i 
sak nr. D 368/12, datert 18.09.2012.  
 
Klagen tas ikke tilfølge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Arnt Øybekk     Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef     Bygnings- og reguleringssjef 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Godkjent situasjonskart fra opprinnelig utbygging av gnr. 107 bnr. 231 Eikelia 

30A, B og C. Datert 06.09.2006.  
2. Seksjoneringskart gnr. 107 bnr. 231 Eikelia 30A, B og C, sameiet. Datert 

05.10.2006. 
3. Dagens situasjonskart gnr. 107 bnr. 231 Eikelia 30A, B og C, sameiet og 

naboeiendommen gnr. 107 bnr. 232 Eikelibuen 13. Datert 25.10.2012. 
4. Søknad om tiltak uten ansvar fra gnr. 107 bnr. 231, Øyvind Frislie. Søknad om 

å rive carporten og i stedet erstatte denne med et tilbygg i 2 etasjer samt 
oppførelse av garasje. Mottatt den 03.04.2012. 

5. Naboprotest fra gnr. 107 bnr. 232, Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken 
datert 24.03.2012. 

6. Svar fra tiltakshaver på naboprotest, datert 01.04.2012. Søknad om å oppføre 
garasjen trekkes tilbake. 

7. Presisering av naboprotest fra gnr. 107 bnr. 232 fra Vibeke Jargel og Per 
Gunnar Rækken med foto påtegnet tiltakets omfang, mottatt 16.04.2012. 

8. Naboerklæring om at de andre parter i sameiet er enige i at Frislie får lov å 
bygge på. Mottatt 08.05.2012.  
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9. Vedtak med tillatelse til tilbygg i 2 etasjer til tomannsbolig, carport rives og på 
samme sted bygges tilbygg, D176/12 datert 15.05.2012 og godkjente 
tegninger datert 16.05.2012. 

10. Klage på vedtak sak. nr. D176/12 fra naboer gnr. 107 bnr. 232 Vibeke Jargel 
og Per Gunnar Rækken. Mail mottatt 25.05.2012. 

11. Brev med orientering om foreliggende klage til tiltakshaver Øyvind Frislie. 
Datert 30.05.2012. 

12. Brev til de tre parter i sameiet om at en helhetlig plan kreves innen noen 
garasjer kan oppføres i sameiet, datert 30.05.2012. 

13. Brev fra tiltakshaver om naboklage, datert 16.09.2012. 
14. Opphevelse av vedtaket om tilbygg til tomannsboligen sak. nr. 368/12 datert 

18.09.2012. 
15. Klage på vedtak sak. nr. 368/12 fra tiltakshaver Øyvind Frislie mail datert 

09.10.2012. 
16. Utskrift av møtebok Hovedutvalget for teknikk og miljø den 08.11.2012. 
17. Møtereferat fra avklarende møte mellom tiltakshaver og nabo den 20.11.2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Alle dokumenter i saken 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Øyvind Frislie, Eikelia 30C, 1407 Vinterbro 
Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken, Eikelibuen 13, 1407 Vinterbro  
Nina C. Kalenius og Espen B. Molund, Eikelia 30A, 1407 Vinterbro 
Marte Green og Bjørn Oskarsson, Eikelia 30B, 1407 Vinterbro 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Eiendommen gnr. 107 bnr. 231 er et sameie med tre boenheter, som består av en 
enebolig og en tomannsbolig. Parkering for de tre boenheter var i 2006 prosjektert 
med en dobbelgarasje, en carport i hver ende av tomannsboligen og parkering ved 
Eikelia. Det er oppført en carport med utvendig bod i hver ende av tomannsboligen. 
Garasjen er ikke oppført. Felles parkering er anlagt delvis på veirabatten mot Eikelia 
og delvis på den aktuelle tomten. Se vedlegg 1. 

 
Reguleringsmessige forhold:  
For området gjelder Reguleringsplan for Homannskollen og Pollenga (R-102), vedtatt 
av kommunestyret den 24.10.90. Området er regulert til byggeområde for boliger, 
friområde, spesialområde, trafikkområde og fellesområde. Maksimalt tillatt bebygd 
areal er (BYA) 15 %. Uthus/garasje/carport på inntil 36 m2 regnes ikke med i tillatt 
bebygd areal. 
Tomtearealet utgjør 2.090 m2. Bebygd areal beregnes ut fra all bebyggelsen på 
tomten. Dette gjelder også seksjonert eiendom. 
 
Søknad om byggetillatelse: 
Tiltakshaver Øyvind Frislie søkte i utgangspunktet om å oppføre både tilbygg i to 
etasjer og garasje. Se vedlegg 4. 
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Det kom naboprotest fra gnr. 107 bnr. 232, Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken. Se 
vedlegg 5 og 7. 
 
Tiltakshaver endret tiltaket til kun å gjelde tilbygget. Se vedlegg 6. 
 
Naboerklæring fra de tre parter i sameiet sendes inn etter anmodning fra kommunen. 
De gir tillatelse til tilbygget i stedet for carporten. Se vedlegg 8. 
 
Bygningsmyndigheten bad om å se situasjonen løst med en alternativ plassering av 
garasje og utvendig bod innen tiltaket ble behandlet. Etter møte mellom 
bygningsavdelingen og tiltakshaver ble garasjen endret til en garasje på 36m2, og 
den ble plassert så langt fra tomtegrensen mot gnr. 107 bnr. 232 som mulig med en 
avstand på 2,27m.  
Bygningsmyndighetene fant da å kunne godkjenne tilbygget til Eikelia 30C, tilbygget 
gav en naturlig utvidelse av eksisterende bolig og gav en god planløsning.  
Se vedlegg 9. 
 
Naboklage kom fra gnr. 107 bnr. 232, Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken. Klagen 
gjelder at de blir fratatt mye lys, sol og utsyn fra deres balkong.  
Se vedlegg 10. 
 
Orienterende brev fra kommunen til tiltakshaver om naboklagen. Se vedlegg 11. 
 
Brev fra kommunen til alle parter i sameiet om behov for en helhetlig plan for videre 
utbygning av hele tomten/sameiet innen utbygging kan foretas. Se vedlegg 12.  
 
Tiltakshaver sender brev med tilbakevisning av naboklagen og klage på lang 
behandlingstid. Se vedlegg 13. 
 
Som følge av naboklagen og ny vurdering av byggesaken, omgjorde bygningssjefen 
sitt vedtak og avslo byggesøknaden. Se vedlegg 14. 
 
Tiltakshaver Øyvind Frislie har så sendt inn klage på dette vedtaket. Se vedlegg 15. 
 

 

Kommentarer generelt: 
Eiendommen gnr. 107 bnr. 232 ligger ca. 2 m lavere enn Eikelia 30C. Terrenget har 
sannsynligvis alltid vært fallende mot nord selv om terrenget er fylt opp noe, der hvor 
det i dag er vendehammer for Eikelia 30C. Se vedlegg 3. 
 
Teknisk forskrift 10 § 12-10 b stiller krav om en utvendig bod på 5m2 pr. boenhet. 
Gjeldende kommuneplanbestemmelser § 13.2. krever at det skal anordnes minst to 
bilplasser for hver familieleilighet inkludert garasjeplass.  
Gjeldende lover og forskrifter stiller ikke krav om at det skal oppføres garasje. 
 
Kravet om utvendig bod kan oppfylles ved å sette opp en utvendig bod (uten søknad) 
såfremt den går innenfor det tillatte bebygde arealet på tomten. Da skal boden være 
frittliggende og ligge min. 4m fra tomtegrensen samt ha maksimal mønehøyde på 3 
m og maksimal gesimshøyde på 2,5 m. 
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I reguleringsbestemmelsene er det beskrevet frittliggende boliger, og det er beskrevet 
uthus, garasje/carport slik «Det kan tillates garasje/uthus på inntil 50m2». 
Dette kompliserer forholdene og det faktum at det på samme tomt er bygget tre 
boenheter krever at man er enig om en ulik fordeling av areal. Etter kommunens 
anmodning er det innsendt en naboerklæring som gir rett til å oppføre tilbygget, men 
den berører ikke løsningen av carport/parkeringssituasjonen. Se vedlegg 8. Dessuten 
har tomten varierende beskaffenhet. 
 

Den reelle størrelsen på tomten er noe mindre, da den delen av tomten som vender 
mot Eikelibuen, er en stor skråning med nivåforskjell på 3 – 5 m. Se vedlegg 3.  
Det er ved utbygging av denne tomten i 2006 lagt vekt på at skråningen skal beholde 
sin opprinnelige karakter, og at det ikke skal settes opp forstøtningsmur mot 
Eikelibuen. Dette betyr at en stor del av det arealet som er vist for Eikelia 30C ikke 
kan benyttes verken til uteoppholdsareal eller til plass for biloppstilling/garasje (se 
vedlegg 2 og 3). 
 
I kommuneplanbestemmelsene stilles krav til egnet uteoppholdsareal for 
tomannsbolig på 200m2 per boenhet og for enebolig på 300m2 per boenhet. Egnet 
uteoppholdsareal er areal som ikke brukes til kjøring eller parkering og areal som ikke 
er brattere enn 1:3. 

 

Kommentarer til klagen fra gnr. 107 bnr. 231 Øyvind Frislie: 
Kort kommentering til klagemailen datert 09.10.2012 
 

Kommentar til avsnitt 1: 
Klagen er ikke uventet. 
 

Kommentar til avsnitt 2: 
Naboen har åpenbart ikke samme oppfatning av situasjonen, ettersom klagen er 
sendt til kommunen. 
 

Kommentar til avsnitt 3: 
Hele tomten kan utbygges med BYA 15 %. Det er imidlertid ikke opplyst om det skal 
gjøres en rettferdig fordeling av arealet mellom de tre parter i sameiet. Ved eventuelt 
tilbygg og garasje/biloppstillingsplass for den andre halvdel av tomannsboligen på 
tilsvarende måte vil det vise seg at tomten neppe egner seg for denne utbygging. 
 

Kommentar til avsnitt 4 og 5: 
Dette er en skjønnsvurdering som det skrives i vedtaket. Under arbeidet med denne 
saken er et viktig aspekt viljen til å ta hensyn til naboers fysiske omgivelser.  
 

Kommentar til avsnitt 6: 
Kommentering av andre vedtak fattet i tidligere tider foretas ikke. 
 
Kommentar til avsnitt 7: 
Det fremgår i (R-102) at krav til garasje/uthus/carport er tiltenkt enebolig, da det er 
tale om maksimalt 50 m2. Reguleringsplanen er uklar på dette feltet. 
 
Kommentar til avsnitt 8: 
Situasjonskart fra 2006 er noe utydelig. Når situasjonen endres, forandres den for 
hele sameiet. 
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Kommentar til avsnitt 9: 
Tiltakshaver klager også på den lange behandlingstid. Det er bare å beklage at saken 
på grunn av stort arbeidspress ikke ble behandlet som først angitt. Hadde tiltakshaver 
vært løsningsorientert, slik at kommunikasjonen hadde vært avklarende og til begges 
parters tilfredshet - kunne saken ha vært behandlet raskt. 

 

Rådmannens vurdering av saken: 
Saken er spesiell. Det er sjelden at administrasjonen foreslår å oppheve egne vedtak. 
Naturligvis avstedkommer dette frustrasjon hos tiltakshaver som klager på alle sider 
av både vedtaket, saksbehandlingen og opphevelsen. Bygningsmyndighetene fant i 
utgangspunktet at tiltaket med tilbygg var en god løsning, men etter naboklage og ny 
befaring på stedet kom flere aspekter tydeligere frem.  
Skråningen mot Eikelibuen begrenser tomteutnyttelsen, og de felles 
parkeringsplasser var plassert delvis utenfor tomten. Ved å sammenlikne 
seksjoneringskartet og situasjonen på stedet (se vedlegg 2 og 3), ser man at 
uteoppholdsarealene er begrenset for begge boenheter i tomannsboligen. Tilbygg i 2 
etasjer vil få forholdene til å virke trangere, og omdisponering av carportarealet vil 
bety behov for annet areal til biloppstillingsplass, som igjen vil gå på bekostning av 
uteoppholdsarealet. 
Disse begrensende aspekter har tiltakshaver ikke kommentert. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Dette er en vanskelig sak. Her kan presiseres at naboene er den part som har 
ulempene. Tiltakshaver deler opp tiltaket for lettere å få tillatelse til tilbygget, og 
bygningsmyndighetene vurderer at tiltaket er forbedret. Dette ser ikke ut til å gi 
naboen trygghet, og naboene fortsetter å klage fordi de er engstelige for å miste lys, 
luft og visuelle kvaliteter. Bygningsmyndighetene ser noen begrensninger på grunn 
av skråningen, parkeringssituasjonen og uteoppholdsarealet. Konklusjonen blir derfor 
at bygnings- og reguleringssjefens avslag foreslås opprettholdt. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Dersom administrasjonens innstilling vedtas, vil saken oversendes direkte til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. Dersom Fylkesmannen 
opprettholder avslaget, har tiltakshaver mulighet for å søke om et nytt tiltak som en 
forlengelse av eksisterende bygning i en etasje og med samme carportløsning som 
dagens situasjon.  
 

Vedtak i hovedutvalg for teknikk og miljø: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok i møtet den 08.11.2012 å utsette saken. Se 
utskift av møtebok for HTM møte den 08.11.2012 sak nr. 99/12. 
 

Møte mellom partene: 
Det ble avholdt møte mellom tiltakshaver Øyvind Frislie og nabo Vibeke Jargel den 
20.11.2012 i Ås rådhus. 
Det ble gjennomgått ulike løsninger for å plassere eventuelt tilbygg og garasje.  
Se vedlegg 17, punkt 2 A-E. 
Partene kom ikke til enighet, selv om begge parter mener de strekker seg for å få til 
en løsning. Tiltakshavers største ønske er å bygge til huset sitt og han har ingen 
umiddelbare planer om å oppføre garasje. 
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Naboen er villig til å tillate tilbygg, men fastholder betingelser for å akseptere 
tilbygget. 
Se vedlegg 17. 
 

Ny vurdering av saken: 
Rådmannen konstaterer at drøftingsmøtet ikke resulterte i en løsning som partene 
kunne godta. Rådmannen foreslår derfor som før å opprettholde bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 107/12 

 

HTM-sak 107/12 

GNR 107 BNR 70 - FÅLESLORÅSEN 16 - SØKNAD OM RIVING MED 

BRUKSENDRING 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkivnr: GB 107/70 Saksnr.:  12/989 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 107/12 13.12.2012 

 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner i medhold av § 20-1 i plan- og 

bygningsloven rammesøknad for riving av deler av bygningen på gnr 107 bnr 70, 
Fålesloråsen 16, samt bruksendring av bygningen til boligformål, som vist på kart 
og tegninger datert 08.08.2012. 

2. Den del av bygningen som ligger nærmere naboeiendommen enn 4 meter, 
forutsettes brannsikret, jfr. plan- og bygningslovens § 29-4. 

3. Ilagt løpende tvangsmulkt på vel kr. 150 000, samt gebyrer og renter 
opprettholdes. 

4. Bygnings- og reguleringssjefen gis fullmakt til å utforme de øvrige formelle krav til 
søknaden. 

 
 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Vedtak i hovedutvalget for teknikk og miljø av 03.06.2010 om å ilegge løpende 
tvangsmulkt. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø. 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
A. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 03.06.2010, sak 

58/10, med saksutredning og historikk. 
B. Forhåndskonferanse 19.04.2012 
C. Protest fra Gerd Gundersen 
D. Protest fra advokat Hesselberg 
E. Byggesøknad datert 04.09.2012, med diverse vedlegg  
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
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Utskrift av saken sendes til: 

 Jan Linder Ottesen 

 Advokat Kjell-Ove Engeseth 

 Gerd Gundersen 

 Advokat Einar Hesselberg 

 Drøbak Arkitektkontor AS 
 

 

SAKSUTREDNING: 

Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
 
Fålesloråsen er opprinnelig et hytteområde som ble etablert i 1950-årene. 
Kommunestyret godkjente 19.03.2003 en omregulering av de fleste tomtene til 
boligtomter. 
 
Jan Linder Ottesen, eier av eiendommen gnr 107 bnr 70, Fålesloråsen 16, har 
imidlertid utvidet sin hytte ulovlig og tatt den i bruk til boligformål. På grunn av tett 
skog og manglende kunnskap om eiendomsgrensene ble imidlertid en liten del av 
den ulovlige utvidelsen liggende over eiendomsgrensen til naboeiendommen gnr 107 
bnr 68, Slorhøgda 8, eier Gerd Gundersen. Både den ulovlige bruken, tilbygget og 
grensekryssingen ble tydelig ved at store deler av skogen ble fjernet i forbindelse 
med opparbeidelse av det nye boligfeltet i Fålesloråsen.  
 
Etter en lang saksbehandling, der det ble gitt pålegg om retting, justering/makeskifte 
m.m. vedtok hovedutvalg for teknikk og miljø å ilegge Jan Ottesen en løpende mulkt 
på kr. 1000 per dag dersom den ulovlige utvidelsen ikke ble fjernet innen 1. oktober 
2010. Se vedlegg A. 
 
Det skjedde ikke. Siste krav ble sendt våren 2011. Per juni 2011 var det skyldige 
beløp på vel 151 000 kroner. Jan Linder Ottesen holdt seg i denne perioden passiv. 
Sommeren/høsten 2011 foreslo han imidlertid at bare deler av den ulovlige utvidelsen 
fjernes, slik at bygningen i sin helhet ville ligge på egen grunn. Det tok imidlertid noe 
tid før saken kom videre, men 19. april 2012 ble det avholdt forhåndskonferanse 
mellom Ås kommune, Jan Linder Ottesen, advokat Engeseth og arkitekt Annette 
Svebak ved Drøbak Arkitektkontor. Se vedlegg B.  
 
Byggesøknad 
Det ble sendt ut nabovarsel, og det innkom protester fra nabo Gerd Gundersen og 
hennes advokat Einar Hesselberg. De klager blant annet på ulempene som den 
lange saksbehandlingen har påført Gerd Gundersen, at bygningen vil ligge nærmere 
nabogrensen enn minimumavstanden 4 meter. Se vedlegg C og D.  
 
På grunn av stor arbeidsmengde ved Drøbak Arkitektkontor mottok Ås kommune 
søknaden før i september 2011. Se vedlegg E. 
 
Søknaden innebærer blant annet at den delen av hovedetasjen som krager ca. to 
meter ut fra underetasjen, fjernes slik at nærmeste del av bygningen blir liggende i 
underkant av to meter fra Gerd Gundersens tomt. Denne delen brannsikres. 



  HTM-sak 107/12 

Kommentarer til protestene 
Rådmannen har forståelse for synspunktene fra naboen og hennes advokat. 
Erfaringsmessig tar imidlertid slike saker svært lang tid, og det er begrenset hvor mye 
tid man kan bruke på slike saker, da plan- og bygningsloven ikke er særlig effektiv.  
 

Vurdering av saken, konklusjon: 
Etter rådmannens syn er forslaget akseptabelt, da den aktuelle bygningen ligger 
nordøst for naboens tomt gnr 107 bnr 68, og naboen mister verken sol eller utsikt. 
Naboens tomt er dessuten romslig, slik at en garasje kan legges nærmest 
nabobygget, slik at utbyggingsmuligheten på gnr 107 bnr 68 ikke reduseres 
nevneverdig. 
 
Det forutsettes at ikke betalt tvangsmulkt opprettholdes. 

  

Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket kan tre i kraft straks, dersom ikke vedtaket påklages av en eller begge 
parter. 
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FORSKRIFT - GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS  

§ 33 - 1 FOR ÅR 2013 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkivnr: 231  Saksnr.:  12/2543 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 102/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 108/12 13.12.2012 
Kommunestyret /  
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
I henhold til forvaltningslovens bestemmelser vedtar Ås kommune forslag til revidert 
gebyrregulativ for byggesaker, delesaker og reguleringssaker etter plan- og 
bygningslovens § 33-1. 
 
 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Trine Christensen 
Rådmann        Arnt Øybekk 
                                                                       Teknisk sjef  
      
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Plan- og bygningslovens § 33-1 
2. Forvaltningslovens kapittel 7 
3. Gebyrregulativ for 2012 
4. Forslag til revidert gebyrregulativ for 2013 
5. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 08.11.2012 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 

 Gebyrregulativer for 2011- 2012 for de øvrige Follokommunene 
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SAKSUTREDNING: 

 

Plan- og bygningslovens § 33-1: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 33-1 kan kommunen fastsette gebyr for 
behandling av søknad om byggetillatelse, deling, reguleringsplaner m.m.  
Se vedlegg 1. 
 
Regulativet behandles etter reglene i forvaltningslovens kapittel 7. Se vedlegg 2. 
 

Gjeldende gebyrregulativ:  
Gjeldende gebyrregulativ ble godkjent i kommunestyret 01.02.2012 og gjelder for 
saker innkommet fra og med 2. februar 2012. Se vedlegg 3. 
 

Forslag til revidert gebyrregulativ: 
Gebyrsatsene for byggesaker og delesaker er basert på selvkost, dvs. de skal dekke 
saksbehandlernes lønninger med tillegg av sosiale utgifter, samt felleskostnader til 
øvrig administrasjon, forsikring, drift og vedlikehold av arbeidslokaler. Det må 
imidlertid nevnes at man bare til en viss grad kan ”bestemme” inntektene ved 
saksbehandlingen, da inntektene avhenger av hvor mange og store søknader som 
sendes inn. Også gebyrene for behandling av private reguleringsforslag (detaljplaner) 
er basert på selvkostprinsippet fra og med 2. februar 2012. 
 
Det ble ved forrige revisjon av gebyrregulativet gjort en del redigeringer og endringer i 
utformingen av forskriften, blant annet for å gjøre den mer oversiktlig og til en viss 
grad å tilpasses til regulativene i de andre Follkommunene, noe som også har gjort 
gebyrsatsene høyere enn før. Gebyrene anses nå å ligge på satsene for 
gjennomsnittet i Follokommunene, selv om det er vanskelig å sammenligne b 
 
Ved nylig gjennomgang av regulativene med et konsulentfirma synes de nå å ligge 
nokså nær selvkost, og det anses ikke nødvendig med heving av gebyrsatsene, med 
unntak av vanlig indeksregulering. 
 
Det er imidlertid i regulativets innledningsavsnitt spesifisert at gebyr for behandling av 
private reguleringsforslag fastsettes ut fra de satser som gjelder ved planstart. Dette 
defineres som tidspunktet for formelt forhåndsvarsel av igangsetting av 
reguleringsarbeid.  
 
Gebyrene for behandling av massedeponier (pkt. 1.8) er foreslått endret til å gjelde 
m2 areal for massedeponiet istedenfor m3 volum som er vanskeligere å måle. 
 
Reguleringsgebyrene viser seg å ligge noe høyere enn i de andre Folkekommunene, 
med ett unntak. Det foreslås at gebyrene ikke øker helt proporsjonalt med størrelsen 
på planområdet.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Selv med justeringen av reguleringsgebyret anses regulativet stort sett å være i 
samsvar med prinsippet om selvkost. 
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Saksbehandling: 
Forvaltningslovens kapittel VII har regler for behandling av forskrifter. Reglene er 
fleksible, slik at det er mulig å korte ned på saksbehandlingstiden. Det synes likevel 
ikke ut til at kommunestyret kan få behandlet regulativet før i januar 2013, slik at det 
først kan tre i kraft i februar 2013. 
 

Konklusjon: 
Det foreslås at regulativet legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Vedtak i Hovedutvalget for teknikk og miljø – offentlig ettersyn: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø behandlet saken i møte 08.11.2012, sak 102/12, 
og vedtok å legge forslaget til gebyrregulativ ut til offentlig ettersyn, med et par 
endringer. 
Se vedlegg 5. 
 
Forslaget til revidert gebyrregulativ har ligget til offentlig ettersyn i tiden 15.11.2012 – 
30.11.2012, i tillegg til at det har vært lagt ut på kommunens hjemmeside. Ingen 
bemerkninger er innkommet. 
 

Ny vurdering med konklusjon: 
Rådmannen finner at forslaget til revidert gebyrregulativ er i samsvar med 
bestemmelsene om selvkost og ellers klarere på et par punkter som beskrevet i 
saksutredningen. Rådmannen anbefaler at forslaget vedtas. 
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FORVALTNINGSSAMARBEID OM PÅSLIPP TIL AVLØPSNETTET 

FORVALTNING AV FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 15 OG 15A 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Jan Fredrik Aarseth Arkivnr: M30  Saksnr.:  12/2903 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 109/12 13.12.2012 

 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Det opprettes et vertskommunesamarbeid mellom Ås og Ski kommuner som forvalter 
påslipp til avløpsnettet. Samarbeidet organiseres med Ski kommune som 
vertskommune. Stillingen finansieres etter modell beskrevet i saksframlegget.  
 
Rådmannen i Ås, 05.12.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Felles forvaltning av olje- og fettutskillere. Sluttrapport. (2011). Fagrådet for indre 

Oslofjord. Rapport nr 113. Steinar Skoglund.  
2. Utslippstillatelse til Nordre Follo Renseanlegg 
3. Utslippstillatelsen til den enkelte kommune 
 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Møtereferat fra 02.03.2012 
Prosjektmandat 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Kommualteknisk avdeling 
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SAKSUTREDNING: 
 

Innledning: 
Fremmede stoffer i avløpsvannet skaper problemer i ledningsnettet og på 
renseanlegget.  
 
Fett og olje skaper store problemer i de kommunale avløpsanleggene. Det avleirer 
seg i ledningene og forårsaker gjentettinger som igjen kan føre til 
kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp. I renseanleggene fører fett og olje til 
problemer med gjentetting av rør, kanaler, varmevekslere og lignede.  
 
Påslipp fra industri kan skade installasjoner på ledningsnettet og renseanlegget. 
Renseprosessen kan forstyrres/ødelegges og slamkvaliteten forringes. Kjemikalier 
som ikke fanges opp i renseprosessen vil følge med utslippet fra renseanlegget til 
resipient.  
 
Overløp og utilsiktede utslipp ved lekkasjer med mer kan føre skadelige stoffer ut i 
omgivelsene og gjøre skader på vegetasjon og organismer. 
 
På bakgrunn av dette må kommunen(e) ha kontroll på avløp/påslipp fra ulike 
næringer/virksomheter.     

 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har revidert sin utslippstillatelse til kommunene tilknyttet Nordre Follo 
Renseanlegg (videre bare omtalt som NFR), dvs. Oppegård, Ski og Ås kommune. 
Samtlige kommuner har fått krav om å foreta en kartlegging av virksomheter med 
påslipp til offentlig ledningsnett samt utarbeide påslippstillatelser i de tilfelle dette er 
nødvendig. 
 
Med nærings- og industripåslipp menes alt avløp som avviker fra ”normalt kommunalt 
avløpsvann” (i henhold til Norsk Vann Prosjektrapport 149:2006) og som inneholder 
stoffer som kan medføre skade på ledningsanlegg, pumpestasjoner, kummer, eller 
renseprosess/ slamkvalitet. Dette avløpsvannet kan også inneholde olje eller fett, 
men vil også kunne ha andre uheldige stoffer og påslippet omfattes av 
forurensningsforskriften § 15A. 
 
Oppegård, Ski og Ås kommune har nokså like utfordringer når det gjelder næring og 
industri som slipper avløpsvann til de respektive kommunenes avløpsnett. Felles for 
alle kommunene er at påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skaper driftproblemer 
og økt fare for forurensning av vassdragene. I tillegg kan ulike næring- og 
industripåslipp forårsake skade på ledningsnettet, installasjoner og renseprosessen 
på renseanlegget. Fylkesmannen krever at kommunene gjennomfører en 
risikokartlegging av virksomheter med påslipp til det kommunale ledningsnettet innen 
01.01.12. Per dags dato har ingen av kommunene gjennomført en fullstendig 
kartlegging av hvilke virksomheter som bl.a. tilfører kommunens ledningsnett olje, fett 
eller andre skadelig stoffer. I tillegg har samtlige kommuner  
mangelfulle rutiner for tilsyn med at nødvendige olje- og fettutskillere er montert 
korrekt og fungerer optimalt. 
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På bakgrunn av dette ble det i et felles møte den 02.03.2012 mellom kommunene Ås, 
Ski og Oppegård og NFR vedrørende fylkesmannens utslippstillatelse for kommunalt 
avløpsvann konkludert med at det må bemannes opp med mer kapasitet og 
kompetanse for å sikre tilstrekkelig oversikt over forvaltningsområdet. En 
prosjektgruppe ble nedsatt for å utrede de ulike kommunenes behov og hvilke 
oppgaver som måtte løses.  
 
Tabell 1: Oversikt over hvor forvaltningen står i dag. 

 
Oppegård  

kommune 
Ås kommune Ski kommune 

Fettholdig 

avløpsvann 

Mangler oversikt 
fettutskillere. 
Behov for 
kartlegging og 
oppfølging 

Har ikke 
gjennomført 
kartlegging av 
olje- og 
fettutskillere. Har 
bra oversikt over 
firma som har 
utskillere. Alle 
nye utslipp følges 
opp. 

Har noe oversikt over 
fettuskillere men 
mangler fullstendig 
oversikt. 
Saksbehandler 
ikke/følger ikke opp.  

Olje avløpsvann Kartlegging 
foretatt i 2008. 
Arbeid utført av 
Promitek. 

Karlegging 
gjennomført i 2009. 
Alle utskillere 
registrert i KomTek. 
Har i dag 49 
registrerte 
oljeutskillere.   

 
Alle kommunene mangler rutiner for håndtering og oppfølging 
av driftsjournaler, kvitteringer for tømming etc. Dette gjelder 
både fett og olje.  

Industri- og 

næringspåslipp 

 
 
 
 

 Kartlegging av 
virksomheter 
gjennomført i 2011. 
Avløp ikke vurdert. 
Kommunen antar at 
registeret er 
ufullstendig.  

 

Som det fremgår av tabell 1, har samtlige kommuner behov for å forbedre 
forvaltningen av påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann og avløp fra næring og 
industri for å imøtekomme kravene i utslippstillatelsen.  
 
Etter siste møte i prosjektgruppa har Oppegård bestemt seg for å foreta 
registreringen i egen regi og trukket seg fra samarbeidet. 
 
Følgende samarbeidsformer er vurdert (tabell 2): 
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Tabell 2: Ulike former for kommunalt samarbeid  

 Eksempel Fordeler Ulemper 
Delegert 

myndighet 

Interkommunalt 

samarb. ihht 

kommuneloven 

§ 27  

Nordre  
Follo RA 

Eget selskap 
tar seg av 
oppgavene. 
Jobber 
selvstendig. 

Mye 
administrasjon 
Kommunen 
har mindre 
kontroll. 

Ja 

Vertskommune 
Follo 
Byggetilsyn 

Trygghet for 
ansatte. 
Jobber tett 
med 
kommunene. 

 
 

Ja 

Innleid 

konsulent 
Promitec 

Konsulenten 
har gode 
fagkunnskaper
. 

Dyrt.  
Arbeidskreven
de for 
kommunene. 
Ingen lokal 
tilknytning 

Nei 

Uformelt 

samarbeid 
 

Alt arbeid 
foregår lokalt 

Arbeidskreven
de for hver 
kommune. 
Gir ofte lite  
Gir ikke flere 
ressurser 

Ikke aktuelt 

 

For at forvaltningssamarbeidet skal fungere er man avhengig av en samarbeidsform 
hvor det blir tilført arbeidskraft i forhold til det man har i dag. Det er også avgjørende 
for å få en effektiv forvaltning at den/de ansatte kan utføre arbeidsoppgaver med 
delegert myndighet.  
Dette resulterer i at interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 eller 
vertskommune er de eneste reelle alternativene for samarbeid. Ettersom det kun er 
snakk om forvaltning av ett fagområde vil et interkommunalt samarbeid medføre for 
mye arbeid rent organisatorisk. Prosjektgruppa mener av den grunn at det beste 
alternativet til samarbeidsform er vertskommune. Uavhengig av hvilken kommune 
som blir vert for arbeidet, mener prosjektgruppa det er viktig at arbeidsoppgavene 
organiseres innenfor kommunalteknisk sektor. 
 
 
Arbeidsoppgavene som tilfaller forvaltningen: 

 kartlegging og registrering av bedrifter med fettholdig og oljeholdig avløpsvann, 
samt fullstendig gjennomgang av annen virksomhet med påslipp som kan 
medføre skade på ledningsnett, installasjoner og renseanlegg.  

 dialog mellom bedrifter/virksomheter og kommunen(e), registrering av 
virksomheter og tekniske installasjoner (fettavskillere, oljeutskiller, andre 
renseanordninger) i  
egnet digitalt verktøy 

 fatte vedtak etter forurensningsforskriften kapittel15 og15A. Det legges opp til 
bruk av enkeltvedtak i hver sak. 

 oppfølging av vedtak 
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Prosjektgruppa har undersøkt hvordan andre kommuner forvalter dette arbeidet og 
hvor mange årsverk de ulike kommunene benytter seg av. På bakgrunn av dette 
anser prosjektgruppa at det er tilstrekkelig med én person til å utføre 
arbeidsoppgavene. Hvis det viser seg at det er behov for mer arbeidskraft kan flere 
av arbeidsoppgavene være aktuelle for studenter/sommervikarer eller utvidelse av 
antall ansatte.  
 

Det vil være hensiktsmessig at mandatet ikke låses til oppgavene, men at det skapes 
rom for utvidelse av arbeidsoppgaver som har nærhet til forvaltningen og som det vil 
være naturlig å tillegge mandatet. 
 
Dersom flere kommuner ønsker å delta i samarbeidet må de forholde seg til det som 
allerede er bestemt og fordelingsbrøken i finansieringen vil bli delt etter det prinsippet 
som prosjektgruppa har fastsatt. 
 
For at arbeidet skal kunne utføres i henhold til kravene fra fylkesmannen må det 
benyttes et digitalt forvaltningsverktøy. Dette letter arbeidet for den som skal utføre 
oppgavene, samt gir mulighet for digital fremstilling/kartplotting av installasjoner. 
Prosjektgruppa har vurdert følgende programvare: 
 

 Gemini INDsys  

 KomTek.  
 
Gemini INDsys er en del av Gemini ARENA, et større forvaltningsverktøy som skal 
sikre effektiv forvaltning av alle grunnlagsdata for fakturering. Gemini ARENA 
inneholder et webbasert verktøy for å registrere, formidle og kvittere hendelser 
mellom systemene som inngår i ARENA. Gemini INDsys er ett av fagverktøyene i 
ARENA som brukes for å registrere, vedlikeholde og rapportere opplysninger om 
industrivirksomheter. 
 
KomTek er et totalkonsept for tjenesteproduksjon og forvaltning innen teknisk sektor. 
Programvarene inneholder et felles avtale og personregister som deles av alle de 
ulike  
modulene. Alle moduler kan knyttes til meldingssystemet for henvendelser og 
arbeidsoppgaver med funksjoner for oppfølging og påminnelser. KomTek har et eget 
administrasjonsverktøy med brukeradministrasjon og tilgangsstyring. 
 
Alle kommunene i prosjektsamarbeidet bruker i dag Gemini VA som kart innenfor 
vann og avløpssektoren. Samtlige kommuner benytter KomTek som arbeidsverktøy 
for gebyrer, vannmålere, slamtømming mm. De to programmene stiller derfor likt for 
alle kommunene i forvaltningssamarbeidet. Begge programmene har 
rapportfunksjoner, men Komtek har den fordelen at den kan synkronisere med 
Matrikkelen. På bakgrunn av dette vurderer  
prosjektgruppa at KomTek er det programmet som er best egnet som 
forvaltningsverktøy.  
 
Det bør være minimum to kriteria som legges til grunn for en finansieringsmodell for  
forvaltningssamarbeidet. Prosjektgruppa mener at en todelt modell bør ha antall 
innbyggere tilknyttet kommunalt avløpsnett som grunnkriterium. Dette kriteriet veier 
50 %. 
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Andre kriteria prosjektgruppa har vurdert: 
 

a) Antall anlegg (fettutskillere/oljeutskillere/påslippstillatelser) 
Ulempen er at antall anlegg ikke er konstant og at man i dag ikke kjenner hvor mange 
anlegg man vil få i de ulike kommunene etter kartlegging og saksbehandling. 
 

b) Antall timer saksbehandling 
Saksbehandler fører timer på den enkelte kommune og hver kommune betaler ut i fra 
hvor mange timer i % som har medgått til den enkelte kommune.  
 

Som følge av ulempene knyttet til alternativ a; antall anlegg, mener prosjektgruppa 
det vil være hensiktsmessig å gå for alternativ b; antall timer saksbehandling, som 
andre kriterium. 
 
Altså finansieres arbeidet av en kombinasjon av antall innbyggere tilknyttet 
kommunalt avløpsnett og antall timer medgått tid til saksbehandling i den enkelte 
kommune. Hvert kriterie veier 50 %. 
 
Etter en tidsperiode, for eksempel på 3 år, kan finansieringsmodellen revurderes. 
 
 

Økonomiske konsekvenser:  
For ansettelse av en person med totale lønnskostnader, bilgodtgjørelse, 
kontorrekvisita, pc, husleie og administrative utgifter vil kostnadsrammen beløpe seg 
til ca 1 million per år. Dette vil også kunne dekke utgifter til nødvendig kurs/opplæring 
og ev. studenter/sommervikarer.  
 
Antall innbyggere tilknyttet offentlig avløpsnett i de ulike kommunene:  
 

  Kommunenes 
andel 

 

Ås 16 000 38 %  
Ski 26 500 62 %  

 
 
 

Konklusjon: 
Det opprettes et vertskommunesamarbeid mellom Ås og Ski kommuner som forvalter 
påslipp til avløpsnettet. Personen ansettes i Ski kommune. Stillingen finansieres etter 
modell beskrevet i saksframlegget. Ås kommune sin andel av samarbeidet forutsettes 
finansiert av selvkostmidler.
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TILTAKSPLAN FOR KOMMUNAL KLOAKK I PERIODEN 2013-2018 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: M30  Saksnr.:  12/2676 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 110/12 13.12.2012 
Kommunestyret /  

 

Innstilling til møte i hovedutvalg fro teknikk og miljø 13.12.2012: 
Forslag til tiltaksplan som vist i tabell 2 i dette saksframlegget godkjennes for 
perioden 2013-2018. 
 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Trine Christensen 
Rådmann        Arnt Øybekk 
                                                                       Teknisk sjef  
     
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Seksjonsleder VAR 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 

 
Gjeldende tiltaksplan for kommunal kloakk ble vedtatt i 2007 og gjaldt for perioden 
2008-2011. Denne fremgår av tabell 1 nedenfor med opplysning om status. 

 

Tabell 1 

Tiltak Reduksjon P-

utslipp  

(kg P/år) 

Status 

 

Kaja I 24 Utført 

Kaja II 20 Utført 

Lurenga 4 Utført 

Søndre Moer 76 Første byggetrinn er utført 

Togrenda 30 Ikke utført 

Sentralholtet 24 Ikke utført 

Sneis - Egget 10 Utført 
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Dysterlia/Dysterskogen 50 Ikke utført 

Eldorlia 6 Ikke utført 

Riis 6 Utført 

 

 
Størsteparten av tiltakene er gjennomført, men det gjenstår fortsatt noen ganske 
omfattende tiltak. Årsakene til at ikke alle tiltak er gjennomført innen planperioden 
skyldes i all hovedsak: 

 VAR-seksjonen har i store deler av perioden vært sterkt underbemannet og 
ikke hatt kapasitet til å prioritere oppfølging av anleggsarbeider. I løpet av 
2012 har seksjonen blitt noe styrket, slik at vi fra 2013 vil ha større kapasitet til 
gjennomføring av forarbeidet og oppfølgingen av anleggsarbeid.  

 Infiltrasjonsanlegget ved Holstadkulen kollapset, og dette medførte at det ble 
prioritert å bygge kommunal avløpsledning til Vestbygda. Arbeidet ble utført 
på bekostning av andre prosjekter. Det samme gjelder for et prosjekt ved 
Sporret-Togrenda.  

 
I perioden 2008 til og med 2012 er det gjennomført tiltak i avløpssektoren for ca 30 
mill kr, og det er oppnådd en samlet utslippsreduksjon på ca 102 kg P pr år. Dette 
tilsier en årskostnad for tiltakene i snitt på ca 17 000 kr pr kg P. I perioden  
1985-2012 er det gjort tiltak for ca 118 mill kr, med en utslippsreduksjon på  
ca 800 kg P pr år.  
 
Tiltaksplanen for perioden 2008-2011 forutsettes videreført i perioden 2013-2018.  
Det foreslås at det legges opp en strategi hvor det i all hovedsak fokuseres på tiltak 
på eksisterende kommunale hovedanlegg. Dvs at tiltaksplanen i perioden fram til og 
med 2018 kun omfatter oppgradering og rehabilitering av eksisterende 
ledningsanlegg, og at det ikke satses på kommunal kloakkering av nye områder. 
Unntak her er Eldorlia hvor det er naturlig med kommunal tilknytning istedenfor 
oppgradering av separate avløpsanlegg. På denne måten oppnås et funksjonelt 
avløpsnett med stor grad av separering, med mindre fremmedvann til 
renseanleggene, bedre rensegrad ved renseanleggene, og ikke minst mindre utslipp 
til bekker og vassdrag og dermed bedre vannkvalitet. I så måte vil dette være et 
bidrag i riktig retning i forhold målene i EUs vanndirektiv. 
 
De øvrige områdene – spredt bebyggelse - forutsettes fortsatt å ha lokale mindre 
avløpsløsninger; alternativt at noen områder kan tilknyttes kommunalt avløpsnett der 
dette er økonomisk mulig, men da privatfinansiert. 

 

Spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse 
Ås kommune har de siste årene intensivert arbeidet med opprydding av 
avløpsforholdene i fritidsområder og i spredt bebyggelse. I henhold til tiltaksplan for 
spredt avløp 2010-2015, skal alle hytteeiendommer og eiendommer i spredt 
bebyggelse ha oppgradert sine avløpsanlegg i løpet av 2015. Arbeidet er godt i gang 
og pålegg er nå sendt til alle nedslagsfeltene i kommunen. 
 
I hytteområdet på Bæk (Tømrernes feriehjem) er det iverksatt et privat prosjekt hvor 
om lag 60 hytteeiendommer vil bli koblet til kommunalt avløpsanlegg i Nedre Bekk 
vei. Tilsvarende prosjekt vurderes også av private initiativtagere lenger nord på det 
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samme hyttefeltet. Resultatet av prosjektene vil være en sterk reduksjon i 
fosforutslippene til Bunnefjorden. 
 
Per november 2012 er det 86 boliger i spredt bebyggelse som har pålegg om 
oppgradering av separat avløpsanlegg eller tilknytning til kommunalt avløpsnett.  Med 
forskriftsmessig utslipp fører gjennomføringen av disse påleggene til redusert P-
utslipp fra boliger i spredt bebyggelse på i alt ca 100 kg P pr år. Dersom en regner en 
gjennomsnittlig anleggspris på kr. 100 000, vil total pris for gjenstående opprydding i 
avløp fra boliger i spredt bebyggelse bli om lag 8,6 mill kr. Boligeiendommene har fått 
pålegg om utbedring innen 01.07.2013.  

 

Sentralholtet/Tårnveien 
Avløpssystemet i dette området er gammelt og bygd ut etter fellessystemet. Det betyr 
at drensvann, takvann og overvann føres til spillvannsnettet, noe som medfører at 
spillvannsledningene nedstrøms blir tilført betydelig mer avløpsvann enn et rent 
separatsystem gir. Dette medfører kloakkutslipp i Hogstvetbekken. Antatt 
omleggingskostnad er 6,5 mill kr. Antatt redusert utslipp er 24 kg P pr år. Årskostnad 
er ca 16 000 kr/kg P pr år. 

 

Dysterlia/Dysterskogen 
Her er det registrert gammelt og til dels dårlig funksjonelt separatsystem. Enkelte 
delstrekninger i området består av fellessystem. Det forekommer stor grad av 
utlekking av kloakk til overvannet, med uønskede utslipp til Hogstvetbekken. 
Utbedring her vil omfatte dels omlegging og dels utforing av ledninger. Arbeidet 
omfatter også ny spillvannsledning over Dysterjordet fordi nåværende ledning er en 
betongledning fra 1960-tallet. Oppgraderingen av avløpsanlegget er omfattende, og 
antatt kostnad er 12 mill kr. Antatt redusert utslipp er ca 50 kg. Årskostnad er ca 
14 000 kr/kg P pr år. 

 

Søndre Moer 
Undersøkelser viser et svært dårlig avløpsnett, med stor grad av innlekking av 
spillvann i overvannsnettet via utette skjøter på ledningsnettet, og dårlig utforming av 
felles vann- og avløpskummer. Flere vannverkskummer er karakterisert som kritiske 
punkter mht. vannforsyningen, og må oppgraderes. Det er registrert ganske høye 
konsentrasjoner av fosfor i overvannsutløpet til Hogstvetbekken, som bekrefter 
undersøkelsen på nettet. Første byggetrinn er allerede utført, men vestre del av feltet 
gjenstår. Antatt utbedringskostnad er 4,7 mill.kr, og redusert P-utslipp er ca 38 kg pr 
år. Årskostnaden blir dermed ca 7 000 kr/kg P. Dvs meget høy kostnadseffektivitet. 

 

Eldorlia 
Det foreslås at det føres fram nye hovedledninger for avløp til boligene langs Eldorlia. 
Dette fordi dette tiltaket er lovet gjennomført fra tidligere. Eiendommene har per i dag 
bare slamavskiller og utløp til terreng/vassdrag, og de har ikke fått pålegg om 
oppgradering fordi tiltaket er lovet gjennomført fra tidligere. Antatt kostnad er 1,5 mill 
kr, og med ca 6 kg redusert P-utslipp. Årskostnad = ca 14 000 kr/kg P; dvs høy 
kostnadseffektivitet. 
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Togrenda 
Det er foretatt nærmere undersøkelser av eksisterende ledningsnett i området. 
Resultatet av denne undersøkelsen viser at avløpsnettet er i dårlig forfatning, med 
utlekking og kloakkutslipp til Pollevannet og Bunnefjorden. 
Utbedringstiltak her er kostnadsberegnet til ca 10,7 mill kr. Det er antatt at 
tiltaksutbedring vil gi et redusert P-utslipp på 25-30 kg P pr år. Dette gir en 
årskostnad på ca 20 000 kr/kg P pr år.. Tiltaket anses å være meget 
kostnadseffektivt.       
 

Ny overvannsledning (OV) Gamle Hogstvetveien N/S 
Eksisterende overvannsledning har for liten kapasitet. Økt nedbørintensitet og større 
arealer med tette flater i og rundt Ås sentrum har medført behov for større kapasitet 
til å transportere bort overvann. Tiltaket gir ikke fosforreduksjon i seg selv, men er et 
nødvendig tiltak for å få maksimalt utbytte av arbeidet som er utført gjennom tidligere 
tiltak ved Ås sentrum. 

 

Ny overvannsledning (OV) Sentralveien 
Eksisterende overvannsledning har for liten kapasitet. Økt nedbørintensitet og større 
arealer med tette flater i og rundt Ås sentrum har medført behov for større kapasitet 
til å transportere bort overvann. Tiltaket gir ikke fosforreduksjon i seg selv, men er et 
nødvendig tiltak for å få maksimalt utbytte av arbeidet som er utført gjennom tidligere 
tiltak ved Ås sentrum. 
 

Ombygging av overløp Hogstvetveien 
Når alle områdene rundt Ås sentrum er bygget om til separatsystem, vil det ikke være 
behov for regnvannsoverløpet i Hogstvetveien. Dette kan derfor bygges om/stenges. 
Tiltaket gir ikke fosforreduksjon i seg selv, men er et nødvendig tiltak for å få 
maksimalt utbytte av arbeidet som er utført gjennom tidligere tiltak ved Ås sentrum. 
Reduksjonen i fosforutslippene som er diskutert ovenfor vil først få full virkning når 
overløpet er fjernet.  

 

Utbedring Nygårdsveien og Solbergskogen 
Avløpspumpestasjonene Nygård syd og Nygård nord mottar vesentlig større 
vannmengder ved regnvær. Dette tyder på at fremmedvann renner inn i 
spillvannsnettet og/eller manglende separatsystem hos en del abonnenter. Her må 
det en opprydding til for å redusere mengden overvann som når 
spillvannspumpestasjonene. I og med at fremmedvann renner inn på ledningsnettet, 
må en også anta at avløpsvann renner ut før det kommer til pumpestasjonene. 
Opprydding her er kostnadsberegnet til ca 1 mill kr for Ås kommune. Det antas at 
resultatet av oppryddingen vil medføre en del pålegg for private stikkledninger. Det er 
antatt at tiltaksutbedring vil gi et redusert P-utslipp på ca 20 kg P pr år. Dette gir en 
årskostnad på ca 50 000 kr/kg P pr år. I tillegg vil en få reduserte driftsutgifter til 
pumping og rensing av avløpsvann. 
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Overføringsledning SFR 
Om lag 1,5 km av overføringsledningen fra Ås til Tveter i Vestby, består av 
betongledning. For å hindre utlekking/innlekking, må denne legges om til 
plastledning. Dette vil redusere utslipp av overløp ved Tveter pumpestasjon og 
samtidig redusere mengden avløpsvann som pumpes til Søndre Follo RA. En 
utbygging av SFR vil derfor kunne utsettes og først bli nødvendig på et senere 
tidspunkt. Det er ikke foretatt eget fosforregnskap for dette prosjektet. Vi antar at det 
først blir aktuelt i neste periode/tiltaksplan. 

 

Overføringsledning NFR 
Om lag 500 m av overføringsledningen fra Vinterbro til Nordre Follo RA, består av 
betongledning. For å hindre utlekking/innlekking, må denne legges om til 
plastledning. Dette vil redusere mengden avløpsvann til Nordre Follo RA. En 
utbygging av NFR vil derfor kunne utsettes og først bli nødvendig på et senere 
tidspunkt. Det er ikke foretatt eget fosforregnskap for dette prosjektet. Vi antar at det 
først blir aktuelt i neste periode/tiltaksplan. 

 

Ny hovedspillvannsledning Nygård – Vinterbro 
På grunn av kapasitetsproblemer og dårlig kost-/nytteforhold ved å pumpe 
avløpsvannet fra Solbergskogen til Søndre Follo RA (Hvitsten), bør 
spillvannsanlegget bygges om slik at Solbergskogen renner til Nordre Follo RA. Dette 
vil redusere både driftsutgifter og P-utslipp (overløp). I tillegg frigis noe kapasitet ved 
Søndre Follo RA. Det er ikke foretatt eget fosforregnskap for dette prosjektet. Vi antar 
at det først blir aktuelt i neste periode/tiltaksplan. Prosjektet avhenger også av andre 
prosjekter, jf. kommentar under tabell 2.  

 

Nedleggelse avløpspumpestasjon Kveldroveien/ny spillvannsledning 
Avløpspumpestasjonen ved Kveldroveien kan legges ned dersom Solbergskogen 
skal gå med selvfall til Nordre Follo RA. Driftsutgiftene til pumpestasjonen utgår. 
Prosjektet ligger langt frem i tid, og er kun aktuelt dersom det er bygget ny 
hovedspillvannsledning fra Nygård til Vinterbro.  

 

Generelt 
Oppryddingstiltakene innen avløp går generelt ut på å redusere mengden overvann til 
spillvannssystemet. Fordelene ved dette er mange: 

 Mindre spillvann går i overløp (reduserer P-mengden til vassdragene) 

 Mindre driftsutgifter til pumpestasjonene 

 Økt kapasitet på spillvannsnett og pumpestasjoner 

 Reduserte mengder spillvann til renseanleggene gir økt kapasitet og lavere 
driftsutgifter på renseanleggene. Tidspunktet for utbygging av renseanleggene 
skyves lenger ut i tid.  

 
I fosforregnskapene ovenfor har vi brukt annuitetsfaktor tilsvarende 5 % rente og 40 
års nedbetalingstid på ledningsnettet. 
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Sammendrag 
Ovennevnte tiltak krever i alt investeringer for 46,9 mill kr.  
Ny hovedspillvannsledning Nygård-Vinterbro er ikke tatt med i denne summen. I 
rådmannens budsjettforslag for perioden 2013-2018 er det forutsatt investert for i alt 
32 mill kr til kommunale avløpstiltak. Det innebærer at fullføring av tiltaksplanen tilsier 
ytterligere 15 mill kr. Noen av prosjektene kan utføres for driftsmidler fordi det er 
oppgradering av allerede eksisterende anlegg; ikke nyanlegg. 
 
Ut fra dette viser tabell 2 nedenfor forslag til tiltaksplan for kommunalt avløp for 
perioden 2013-2018: 
 

Tabell 2 

Tiltak Reduksjon 

P-utslipp  

(kg P/år) 

Anleggs- 

kostnad 

(1000 kr) 

Årlige 

bevilgninge

r 

(År:1000 kr) 

Gjennomførings- 

periode 

 

Sentralholtet/Tårnveien 24 6 500 2013: 3 500 
2014: 3 000 

2013-2014 

Dysterlia/Dysterskogen/ 
Dysterjordet 

50  12 000 2014: 6 000 
2015: 6 000 

2014-2015 

Eldorlia 6 1 500 2014: 1 500 2014 

Togrenda 30  10 700 2015: 3 700 
2016: 7 000 

2015-2016 

Søndre Moer Vest 38 4 700 2015: 1 700 
2016: 3 000 

2015-2016 

OV Gamle Hogstvetvei 0 1 400 2016: 1 400 2016 

OV Sentralveien 0 1 600 2017: 1 600 2017 

Fjerning av overløp 
Hogstvetveien 

0   500 2017:    500 2017 

Nygårdsveien/ 
Solbergskogen 

20 1 000 2018: 1 000 2018 

Overføringsledning 
SFR 

 6 000   

Overføringsledning 
NFR 

 1 000   

Hovedspillvann Nygård-
Vinterbro* 

 5 300   

Sum     

46 900** 

  

 
*Må vurderes/tilpasses nærmere mht. kapasitet NFR/SFR og kapasitet på 
overføringsledning sørover, samt eventuell ny E18 Nygårdskrysset-Vinterbro.  
 
**Anleggskostnaden på prosjektet ny hovedspillvann Nygård-Vinterbro er ikke tatt 
med i den totale summen.
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VANN OG AVLØP  -  BREVIKSOMRÅDET I FROGN KOMMUNE - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL VANN- OG AVLØPSTILKNYTNING I ÅS KOMMUNE 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Jan Fredrik Aarseth Arkivnr: M06  Saksnr.:  12/1501 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 111/12 13.12.2012 
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Eiendommene (ca. 100 boenheter) ved Brevikområdet i Frogn kommune tillates ikke 
tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett i Ås kommune. 
 
 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Arnt Øybekk 
Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev fra Frogn kommune datert 21.05.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Frogn kommune 
Kommunalteknisk avdeling 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Frogn kommune søker Ås kommune om tillatelse til å levere urenset avløpsvann, 
samt å få levert drikkevann, opp til tilsvarende 100 boenheter ved Brevikområdet fra 
Ås kommunes vann og avløpsnett ved Kjærnes.   
 
Totalt vil det dreie seg om opptil 100 boenheter, tilsvarende 240 personer.  Antatt 
forbruk vil være ca. 36 m³/døgn, dvs. ca. 13.000 m³ pr. år. 
 
Det anmodes om at det inngås avtale mellom Frogn og Ås kommuner vedrørende 
økonomiske forhold ved tilkobling og drift.  Krav om kommunale gebyrer for vann og 
avløp vil bli sendt fra Ås kommune til Frogn kommune. 
 

Vurdering av saken: 
Teknisk sett vil det ikke være noe problem å knytte Brevikområdet til Ås kommunes 
nett.  Det kommunaltekniske anlegget ved Kjærnes har god nok kapasitet til også å 
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forsyne disse eiendommene med vann samt motta/videresende kloakk til Nordre 
Follo Renseanlegg.   
 
Det er pr. i dag kapasitet på Nordre Follo Renseanlegg til å ta i mot avløpsvannet. 
Nordre Follo Renseanlegg søker i disse dager om en ny utslippstillatelse som vil øke 
kapasiteten for senere utbygging Vinterbro-området. 
 
Ås kommune avslo i HTM-sak 61/11 søknad fra Bulk Fossen AS om tilknytning til 
kommunalt avløpsnett i Ås kommune i forbindelse med etablering av nytt lager-
/kontorbygg innerst i Bunnefjorden (i Frogn kommune). 
 
Ovennevnte prosjekt vil redusere Ås kommunes kapasitet til videre utbygging i 
Vinterbro-området. 
 
I forbindelse med tilknytning av 25 fritidseiendommer ved Strandengen i 2005 ble 
søknaden avslått i HTM først, men senere godkjent i Kommunestyret.  Begrunnelsen 
for avslaget i HTM var at kloakktilknytning i områder som tilhører Nordre Follo 
Renseanlegg av kapasitetsmessige hensyn først og fremst skulle øremerkes planlagt 
boligbebyggelse. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune avslår søknaden om tilknytning til Ås kommunes vann- og avløpsnett.  
Avslaget begrunnes med at det planlagte prosjektet vil redusere kommunens 
mulighet til å utnytte den ledige kapasiteten til videre utbygging i Ås kommune.
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GNR 107 BNR 258/259 - STEINALDERVEIEN 14 B/16 - PÅLEGG OM 

OPPRYDDING OG FJERNING AV AVFALL 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 107/258 Saksnr.:  12/2551 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 112/12 13.12.2012 
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
1. Opprydding og fjerning av alt avfall på eiendommen gnr 107 bnr 258/259 skal 

være utført innen 01.02.2013. Pålegget gis med hjemmel i Forurensningsloven §§ 
28 og 37. 

2. Dersom opprydding og fjerning av alt avfall på eiendommen ikke er utført innen 
fristen i punkt 1, vil Ås kommune vurdere å gi tvangsmulkt etter 
Forurensningsloven § 73. Forslag til vedtak om tvangsmulkt vil bli lagt frem for 
HTM i egen sak.   

 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Arnt Øybekk        
Teknisk sjef     
   
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. 05.11.2012: Varsel om pålegg om opprydding 
2. Kart over området 
3. Utdrag fra Forurensningsloven 
4. Bilder av eiendommen (tatt 28.10.2012 og 27.11.2012) 
 

Vedlegg som ikke følger saken trykt: 
Flere bilder tatt 28.10.2012 og 27.11.2012. 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
På eiendommen gnr 107 bnr 258/259 (Steinalderveien 14B/16) har det over lengre tid 
blitt oppbevart avfall i form av bilvrak, gamle motorsykler, jerrykanner og andre større 
og mindre gjenstander. Gjenstandene er å oppfatte som avfall etter 
Forurensningsloven § 27. Avfallet virker skjemmende og kan være til ulempe/skade 
for miljøet. Dette anses å være i strid med Forurensningsloven § 28. Det er samme 
eier på de to eiendommene, og avfallet er plassert på begge eiendommene. 
 
I brev av 05.11.2012 ble det gitt varsel om pålegg om opprydding til eier av 
eiendommen, jf vedlegg 1. Eiendommen bebos av eier. Vi har ikke mottatt verken 
skriftlige eller muntlige tilbakemeldinger på vårt brev av 05.11.2012.  
 
Gangstien fra Homannskollen til Steinalderveien passerer eiendommen, så det er en 
del mennesker som ferdes ved eiendommen.  

 

Vurdering av saken: 
Med hjemmel i Forurensningsloven §§ 28 og 37, kan kommunen gi pålegg om 
opprydding og fjerning av avfall.  
 
I tillegg til den visuelle forsøplingen, er det rimelig å anta at avfallet genererer og/eller 
har generert forurensning i form av olje og drivstoff som har avrenning til grunnen. 
Eiendommen har avrenning til Pollevann og Bunnefjorden. 
 
Det foreslås at kommunen med hjemmel i Forurensningsloven § 37 gir pålegg om at 
avfallet fjernes og området ryddes innen en nærmere gitt frist. I vårt varselbrev har 
eier blitt forespeilet at fristen settes til 01.02.2013.  
 
Ut fra vedlagte bilder kan en se at en del av avfallet har blitt fjernet siden vi sendte 
varsel om pålegg om opprydding/fjerning av avfall. Vi velger likevel å legge frem 
denne saken for HTM for å få et pålegg som vi kan følge opp. Det er fortsatt mye 
avfall igjen. Dersom vi ikke følger opp vårt varsel med et pålegg og en frist, er vi 
redde for at det ikke blir ryddet opp og/eller blir verre igjen.  
 
Etter Forurensningslovens § 73 kan kommunen fastsette tvangsmulkt til staten 
dersom pålegg etter loven ikke gjennomføres innen en gitt frist. Vi foreslår at dette 
tas opp i særskilt sak dersom pålegget ikke gjennomføres innen gitte frist.  
 
Videre kan kommunen etter §§ 74,76 også sørge for at det iverksettes 
oppryddingstiltak. Utgifter kommunen får i denne sammenhengen kan kreves dekket 
av den ansvarlige for forurensningen/forsøplingen. Det foreslås at kommunen sørger 
for opprydding på eiendommen dersom dette ikke er gjennomført i regi av eier etter 
en viss tid med tvangsmulkt. Dette vil bli tatt opp i en eventuell sak om tvangsmulkt. 

 

Kan vedtaket påklages? Ja. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. 
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GNR 93 BNR 4  - LØVLI KROER - KLAGE PÅ VEDTAK OM TVANGSMULKT 
Gå til saksliste << Forrige sak   
 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 93/4 Saksnr.:  10/3402 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 81/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 113/12 13.12.2012 
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø tar ikke klage på vedtak om tvangsmulkt for 

eiendommen Løvli Kroer (gnr 93 bnr 4), til følge.  
2. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. 
 
Ås, 05.12.2012 
 
 
Arnt Øybekk 
Teknisk sjef      
 
      

Tidligere politisk behandling:  
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Situasjonskart som viser ledningsnettet i området. 
2. Eiers tilsvar på forhåndsvarselet, datert 29.11.2010. 
3. Kommunens svar, datert 06.12.2010. 
4. Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 15.12.2010. 
5. Eiers brev av 28.12.2010. 
6. Svar fra Ås kommune, datert 10.01.2010. 
7. Varsel om tvangsmulkt, datert 21.08.2012. 
8. Eiers svar på vedtak om tvangsmulkt, datert 12.10.2012 
9. Brev fra eier med vedlegg, datert 15.10.2012 
10. Kommunens bekreftelse på mottatt klage, datert 30.10.2012 
11. Fylkesmannens oversendelse av klage med vedlegg til forberedende behandling i 

Ås kommune, datert 06.11.2012. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
1. Forhåndsvarsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning (18.11.2010) 
2. Påminnelse om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning (17.01.2012) 
3. Oversendelse av vedtak om tvangsmulkt, datert 09.10.2012 (inkl. sakspapirer) 
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Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
HTM vedtok 17.12.2009 (utvalgssak 110/09) å videreføre arbeidet med opprydding i 
spredt avløp innenfor nedbørfeltene Hogstvedtbekken, Børsumbekken, Kroerbekken 
og Solbergbekken. En slik opprydding er i tråd med målene i hovedplan for avløp og 
vannmiljø for perioden 2001-2012.  
 
I arbeidet med oppryddingen har de fleste eiendommene fått pålegg om 
oppgradering av separat avløpsanlegg, men eiendommer som ligger i rimelig nærhet 
til kommunalt avløpsnett har fått pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett 
med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2.  
 
Eiendommen Løvli i Kroer ligger i nedbørfeltet til Kroerbekken og fikk i vedtak av 
15.12.2010 pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning med frist for utførelse 
innen 01.07.2012. Eiendommens avløpsanlegg består per i dag bare av en 
slamavskiller.  
 
Som det fremkommer i vedlagte brev av 29.11.2010 og 28.12.2010, mener eier at 
eiendommen ligger for langt unna kommunalt avløpsnett til at Plan- og bygningsloven 
kommer til anvendelse. Eier ønsket lenger tid enn normal klagefrist på pålegget for å 
foreta noen undersøkelser, og han fikk derfor utvidet klagefrist til 01.03.2011. 
Pålegget ble ikke påklaget; verken før eller etter fristen. 
 
Sommeren 2011 hadde eier møte med Ås kommune sammen med eiere av to 
naboeiendommer. De vurderte et samarbeid om tilknytning til kommunal 
avløpsledning, og ville derfor ha diverse informasjon fra Ås kommune. Kommunen 
var positive til en slik løsning. Naboeiendommene ligger lenger unna kommunal 
avløpsledning, og de har derfor fått pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg 
istedenfor pålegg om tilknytning. Etter dette møtet, hørte vi ikke noe fra eierne av 
disse eiendommene før vi sendte varsel om tvangsmulkt i august 2012.  
 
Eier ringte saksbehandler i Ås kommune 11.09.2012. Saksbehandler var på ferie, 
men ringte tilbake 18.09.2012. Det ble avtalt og avholdt et møte 25.09.2012. Eier 
forklarte at samarbeidet med naboeiendommene ikke ble noe av, og at han derfor 
ønsket utsettelse. Saksbehandler informerte om at han kunne søke skriftlig om 
utsettelse, men at det ikke var sannsynlig at søknaden ville bli innvilget. Det var da ca 
14 måneder siden han hadde vært i kontakt med kommunen sist, og ca 21 måneder 
siden pålegget ble gitt. Vi mente derfor at han hadde hatt mer enn god nok tid til å 
gjennomføre pålegget. Det ble også informert om at sak om tvangsmulkt ville bli 
behandlet av HTM 27.09.2012.  
 
Vedtak om tvangsmulkt på kr. 200 per dag fra 01.01.2013 ble fattet av HTM 
27.09.2012. Vedtaket ble formidlet til eier i brev av 09.10.2012. Eier har klaget på 
vedtaket i brev av 12.10.2012 og 15.10.2012. Han har i tillegg sendt klage direkte til 
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Fylkesmannen. Fylkesmannen har oversendt klagen til Ås kommune for 
forberedende behandling. Eier presiserer i klagene at han ikke har motstand mot å 
koble seg til kommunal avløpsledning. 
 
Eier av eiendommen har to mulige tilknytningspunkter for avløp; jf. vedlagte kart. Han 
kan koble eiendommen til kommunal avløpsledning ved kum 2469 eller 723. Som 
kjent har eiendommen 95/4 (Kroer Vel) også pålegg om tilknytning til kommunal 
avløpsledning. Det er foreslått at de skal samarbeide om en felles avløpsledning fra 
en eksisterende kum rett vest for samfunnshuset. Kummen er vist på kartet. 
 
Eierne av eiendommene 95/7 og 95/8 har ikke gitt tillatelse til eier av Løvli til å krysse 
deres eiendommer med en avløpsledning, og han er derfor tvunget til å gå til kum 
723.  
 
Eier var i møte med saksbehandler og seksjonsleder VAR på Ås rådhus 29.10.2012. 
Vi skisserte mulige løsninger og foreslo et samarbeid med Kroer Vel. 
 
Administrasjonen har sammenliknet denne saken med en tidligere klagesak til HTM 
(utvalgssak 65/10) og fylkesmannen. Dette gjaldt klage på pålegg om tilknytning til 
kommunalt avløpsnett for eiendommen gnr 39 bnr 15. HTM tok ikke klagen til følge, 
og det gjorde heller ikke fylkesmannen. I nevnte sak la fylkesmannen til grunn at en 
tilknytningskostnad på ca kr. 200 000 eks mva ikke er uforholdsmessig i forhold til 
hva som må anses å være normale i distriktet. Kostnader til tilknytningsavgift og 
pumpe, ble holdt utenfor denne summen. Vi mener at saken på 39/15 er direkte 
sammenliknbar med denne saken, og vi mener derfor at vi har god dekning for vårt 
pålegg om tilknytning.  
 
Som nevnt er pålegget om tilknytning ikke påklaget, men eier fører stadig argumenter 
om hvor dyrt det vil bli å gjennomføre pålegg og hvor store ødeleggelser arbeidet vil 
gjøre på eiendommen. Det synes derfor noe uklart hva eier egentlig klager på, men 
siden klagefristen for selve pålegget gikk ut 01.03.2011 og eier presiserer i flere brev 
at han ikke har motstand mot å koble seg til kommunal avløpsledning, går vi videre ut 
fra at klagen kun gjelder vedtaket om tvangsmulkt. Ut fra fylkesmannens 
oversendelsesbrev av 06.11.2012, oppfatter de også at klagen gjelder vedtaket om 
tvangsmulkt. 
 
 

Vurdering av saken: 
Plan- og bygningsloven sier i § 27-2: ”Når offentlig avløpsledning går over 
eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning 
som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes 
skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier 
det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.” 
 
Som beskrevet ovenfor ble pålegget ikke gjennomført innen fristen 01.07.2012. Eier 
hadde da hatt over 1,5 år på seg til å gjennomføre pålegget. Vi mener at dette er mer 
enn god nok tid; det ble heller ikke søkt om utsettelse. Det forelå ingen særskilte 
grunner til at eier ikke skulle gjennomføre pålegget innen fristen. 
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Vedtak om tvangsmulkt er gjort med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 32-5: «Ved 
forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen 
en særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og 
løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med 
pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.  

       Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, 
som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. 
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Når 
det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt.  
 
Det er gitt varsel om tvangsmulkt i brev av 21.08.2012. I tillegg har vi i brev av 
15.12.2010 og 17.01.2012 informert om at tvangsmulkt vil bli vurdert iverksatt dersom 
pålegget ikke gjennomføres innen gitte frist. 
 
Vi mener at tvangsmulkt er fattet på riktig måte og på riktig grunnlag. Vi kan ikke se at 
det foreligger grunner til at tvangsmulkt ikke skal ilegges og iverksettes på denne 
eiendommen. Eier har hatt god tid til å gjennomføre pålegget innen 01.07.2012, og i 
HTM sitt vedtak er det i tillegg gitt enda 6 måneder fra opprinnelig frist 01.07.2012 før 
tvangsmulkt iverksettes fra 01.01.2013.  
 
Dersom eier av boligen skulle få fritak fra vedtak om tvangsmulkt uten å ha helt 
særskilte grunner for dette, vil dette skape presedens i liknende saker. Dette vil være 
svært uheldig i forhold til andre huseiere i kommunen i og med at dette virkemiddelet 
brukes av Ås kommune for å få gjennomført gitte pålegg.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tilkobling til kommunalt avløpsnett vil medføre en høy investeringskostnad for eier, 
men vil likevel være innenfor det fylkesmannen anså som rimelig i klagesak som det 
er henvist til ovenfor. Eier har informert oss om at han vurderer å søke om å skille ut 
en tomt på eiendommen. Uten tilknytning til kommunalt avløpsnett vil det normalt ikke 
bli gitt tillatelse til å skille ut en tomt i et boligområde som dette.  
 
Vedtak om tvangsmulkt er fattet på riktig grunnlag og på riktig måte. Summen på kr. 
200 per døgn er en sum som kommunen har brukt i flere liknende tilfeller gjennom 
flere år. Størrelsen på beløpet er heller ikke påklaget slik vi ser det. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
For å oppnå miljømessig best mulig tilstand i våre vassdrag, og for å opprettholde en 
likhet for alle innbyggerne i kommunen, bør klage på tvangsmulkt i forbindelse med 
pålegg om tilknytning ikke tas til følge. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Dersom HTM ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus for endelig behandling. 

 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart. 
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