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Gnr 102 bnr 397 og 401 - Haugenveien 25-27 - Industri/lager- og
kontorbygg

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/04980-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.11.2013

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens
§ 20-1 de anmeldte planer om bygging av industri/lager- og kontorbygg på gnr 102
bnr 397, 403 og 401 (som skal sammenføyes til en eiendom), som vist på tegninger
revidert 19.0913 og 20.09.13, revisjon B.

Rådmannen i Ås, 25.10.2013
Trine Christensen

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg som følger saken trykt:
1. Reguleringsplan med bestemmelser
2. Situasjonskart
3. Tegninger
4. Nabomerknader
5. Søkers kommentar til nabomerknad

Vedlegg som ligger i saksmappen:
Alle dokumentene i saken

Utskrift av saken sendes til:
Bios Arkitekter AS v/Jan Munthe-Kaas, Engebrets vei 5, 0275 OSLO
Anne Bøen og Ståle Haaland, Haugenveien 15, 1400 SKI
Knut Helge Reiersgård og Wenche Strøm, Haugenveien 17, 1400 SKI
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SAKSUTREDNING:

Reguleringsmessige forhold:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for et område mellom Haugenveien og
Søndre Tverrveg (R-131), vedtatt av kommunestyret 23.05.95, og reguleringsplan for
E18-Nygårdskrysset og R-154- Søndre Tverrvei i Ås kommune (R-128), vedtatt av
kommunestyret 17.04.02. Eiendommen er regulert til byggeområde for næringsformål
og friområde.

Søknad:
Kommunen mottok søknad om oppføring av industri/lager- og kontorbygning den
20.06.13. Tiltaket var ikke i overenstemmelse med reguleringsbestemmelsene for
området. Gesimshøyder var overskredet.

Revidert søknad er mottatt den 23.09.13. Et tilbaketrukketkontorlokale på østre
bygningskropp er fjernet, og de to øverste etasjene har fått redusert takhøyde.
Gesimshøyder er etter søkers redegjørelse innenfor gitte maksimale gesimshøyder.
Bygget framstår delvis som to bygninger forbundet av en kjelleretasje. Kjelleren har
kun yttervegg mot sør, og da delvis mot et utgravd areal. Reviderte tegninger viser at
på den vestlige delen av nordfasaden er det bygget opp et kunstig terreng, hvor
kravet til maksimal gesimshøyde er ivaretatt. Mot naboer og resten av bygget er
reviderte tegninger innenfor reguleringsbestemmelsenes krav til maksimal
gesimshøyde.

Bebygd areal for bygningen vil etter utbyggingen være 2534 m2. Netto tomteareal
utgjør 9130 m2. Grad av utnytting etter utbygging blir 28 %. Det foreligger
avstandserklæring fra eier av gnr 102 bnr 398, hvor de tillater oppføring av
industribygget i felles eiendomsgrense.

Nabomerknader:
Det er innkommet merknad fra to av de varslede naboer. Se vedlegg 4.

Eiere av gnr 102 bnr, Knut Helge Reiersgård og Wenche Strøm, skriver at tiltaket
bryter reguleringsbestemmelsene på flere punkter, og viser til bestemmelsenes krav
om maksimal gesimshøyde på 9 meter og at det kun tillates 2 etasjer. De skriver at
omsøkte tiltak har gesimshøyder på opptil 18 meter og at bygget er på 4 etasjer. De
skriver at et slikt bygg vil forringe deres eiendom med henblikk på utsikt og
solforhold.

Videre skriver de at de ser at det er prosjektert takterrasser og kontorvinduer som har
direkte innsyn til deres terrasse, soverom og stue, og forlanger at 50 % av
kontorvinduene blir foliert. De skriver til slutt at de kan godta tiltaket hvis den øverste
etasjen på hvert av «tårnene» fjernes, og den tiltenkte nedsenkningen i terrenget
opprettholdes. De skriver også at de går ut i fra at det blir utarbeidet en plan for
beplanting av parkbeltet.



Ås kommune

Side 3 av 5

Eiere av gnr 102 bnr, Anne Bøen og Ståle Haaland, skriver at
reguleringsbestemmelsene for eiendommen tillater gesimshøyde på 9 meter og 2
etasjer på bygget. Mot syd, det vil si mot boligene, vil det omsøkte tiltaket få vesentlig
større dimensjoner med gesimshøyder langt høyere enn reguleringsbestemmelsene
tillater. De mener byggenes høyder er i strid med reguleringsbestemmelsene. De
skriver at det er særlig øvre etasje som vil gi byggene vesentlig større dimensjoner
enn det reguleringsbestemmelsene legger opp til. De skriver til slutt at det i
Haugenveien er en reguleringsplan hvor 5 bolighus bygges inne med industribygg på
alle kanter. Det er en svært uheldig regulering, og det er derfor avgjørende for
beboerne at det ikke tillates bygg som går utover gjeldende bestemmelser.

Uttalelse til nabomerknad:
Hele området ble regulert under ett i 1995. Planen ivaretar hensynet til
eneboligtomtene med et 10 meter grønt/parkbelte, eneboligene er oppført etter at
planen ble vedtatt.

Nabo har innvendingene mot industribyggets høyder. Bygget er plassert i en avstand
på 31meter på nordsiden av nærmeste enebolig, og således ikke mot den solrikeste
delen av naboeiendommene. Industribygget er trukket så langt unna boligene som
mulig. Bygget er trappet ned med fallende terreng. Høyeste gesims over ferdig
terreng er 9 meter. Gesimsen for den nederste delen av bygget er på kote 136 meter
og således i plan med hagen i Haugenveien 17. Vinduer og innsyn til eneboligene er
uproblematisk. Bygningen er et næringsbygg, som vil være i bruk på normal
arbeidstid på hverdager. Grøntbeltet vil beholde dagens vegetasjon og suppleres noe
der det er nødvendig. Søker illustrerer virkningen av byggetmot sør med en
snittegning. Til sist skriver han at bygningsvolumet er brutt opp i to
hovedbygningskropper bygget sammen med en etasje under terreng. Dette er gjort
dels for å minske inntrykket av et stort og massivt bygg og for å ivareta siktlinje i
mellom bygningene for naboene. Avtrappingen er gjort utifra tomtens fall fra kote
137 meter ved Haugenveien til kote 126 ved riksvei 154. Se vedlegg 5.

Vurdering av saken med konklusjon og begrunnelse:
Kommunen kom med merknader til, og ba om en redegjørelse av parkeringsarealer,
snørydding og gesimshøyder til den opprinnelige søknaden.

Søknaden er revidert. Søker har imøtekommet naboers og kommunens merknader.
Krav til parkering er ivaretatt, snørydding vil bli foretatt av profesjonelle snøryddere
som tar med snø til eget deponi. Det ble fjernet en hel etasje fra den østre
bygningskroppen, og i de to øverste etasjene har takhøyden blitt redusert, slik at
bygget framstår med en maksimal gesimshøyde på 9 meter og noe under dette på
mesteparten av fasadene.
På den vestlige delen av nordfasaden, hvor den øverste kontordelen befinner seg, er
det bygget opp et kunstig avtrappet terreng. Det oppbygde terrenget har en bredde
på ca. 2 meter. Det vil si at veien som eventuelt er detreelle ferdig planerte terrenget
ligger 2 meter fra planlagt nordvegg. Det kan diskuteres hvor ferdig planlagt terreng
befinner seg, enten på det oppbygde, avtrappede terrenget eller på veien.
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Fasaden mot boligbebyggelsen holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene.
Fasaden mot eksisterende industrieiendom kan diskuteres. Rådmannen mener
terrenget er utformet slik at også her følger bygget bestemmelsene. Bygget kan
godkjennes.

Tomtene skal sammenføyes før det blir gitt igangsettingstillatelse.
Parkbeltet skal beplantes, slik at det fungerer som en grønn skjerm mellom
industrieiendommen og boligeiendommene.

Rådmannen anbefaler at rammetillatelse for det omsøkte, reviderte tiltaket
godkjennes.

Dersom tiltaket godkjennes, gjelder følgende:

Ansvar, kvalitetssikring og kontroll:
Ansvarlig søker godkjennes iht. skjema søknad om tillatelse til tiltak. Ansvarlige
foretak for øvrig godkjennes iht. søknad om ansvarsrett. Godkjenningen gjelder kun
det aktuelle tiltaket det er søkt om. Godkjente ansvarsretter er listet opp i
nedenforstående tabell.

Lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i følgende funksjoner tildeles:

Ansvarlig søker (SØK)
Bios Arkitekter AS-995193671 TKL 2 Hele tiltaket
Ansvarlig prosjekterende (PRO)
Bios Arkitekter AS
Høyer Finseth AS-947624105

TKL 2
TKL 2

Arkitektur
Konstruksjon og bygningsfysikk

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at kontrollarbeidet utføres og
dokumenteres, samt at systemkravene i byggesaksforskriften er oppfylt.

Gjennomføringsplan:
Det går fram av gjennomføringsplanen at foretakene har avgitt samsvarserklæring
innenfor sitt ansvarsområde på at det ikke er avdekket gjenstående arbeider som er
til hinder for å gi rammetillatelse.

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker harfått
igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før
følgende vilkår er oppfylt:

1. Ansvarlig utførende for påvisning er selv ansvarlig for tiltakets plassering og at
avstander til vei og eiendomsgrenser overholdes.

2. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/rørleggermelding skal være godkjent av
kommunalteknisk avdeling.

3. Eiendommene skal sammenføyes til en eiendom med et gårds- og bruksnummer.
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Forøvrig skal følgende oppfylles:

4. Parkbeltet skal opparbeides, slik at det fungerer som en skjerm mellom
industrieiendommen og boligeiendommene.

5. Graving må ikke påbegynnes før eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om
dette gis hos Geomatikk AS tlf. 09146. Påvisning av vann- og avløpsledninger og
graving i offentlig vei meldes til Teknisk etat ved kommunalteknisk avdeling.

6. Ansvarlig foretak er selv ansvarlig for at tiltaket ikke plasseres i konflikt med
ledninger og kabler.

7. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal være innbetalt til kommunekassen
senest ved tilknytning.

8. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra
rørlegger.

9. Årsgebyret for vann og avløp skal betales etter målt forbruk, dvs. at det skal
installeres vannmåler. Installasjonen skal utføres av ansvarlig rørlegger.
Ansvarlig rørlegger får vannmåleren utlevert hos Ås kommune
v/kommunalteknisk avdeling. Tiltakshaver vil bli fakturert for vannmåleren.

10. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning mot
nabo må ikke være brattere enn 1:2 og avsluttes minst 0,5 m fra nabogrense.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og
bygningslovens § 21 nr. 2 første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt
nødvendig kontroll.

Krav til utførelse:
Alt arbeid skal utføres i samsvar med plan- og bygningsloven, teknisk forskrift,
normalreglement for sanitæranlegg og Ås kommunes vedtekter til plan- og
bygningsloven.

Tillatelsens gyldighet:
Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.
Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og
bygningslovens § 21-9.

Gebyr:
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr352 365,- etter Ås kommunes
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan-
og bygningslovens § 33-1.


