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R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - 
Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl. 
 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01589-119 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

Kommunestyret             

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 

saken enn det som framkommer av vedtak datert 09.02.2022. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-301 for Grenseveien/Myrfaret. Klagen 

tas dermed ikke til følge. 
 
Klagen oversendes til statsforvalter i Oslo og Viken for endelig behandling. 

 
 

Ås, 29.26.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan  24.05.2022 
Kommunestyret      15.06.2022 

 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Kommunestyret 09.02.2022 R-301 Detaljreguleringsplan for 

Grenseveien/Myrfaret - Andregangsbehandling 
2. Plankart, 21.12.2021 

3. Reguleringsbestemmelser, 15.02.2022 
4. Planbeskrivelse, 11.11.2021 
5. Presentasjon skisseprosjekt, del 1, 10.11.2021 

6. Presentasjon skisseprosjekt, del 2, 10.11.2021 
7. Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Naboer som har undertegnet klagen 
  



Ås kommune 

17/01589-119 Side 2 av 6 

Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok 09.02.2022 detaljregulering for Grenseveien/Myrfaret. 

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av nye boligblokker i området som 

i dag består av næringsbebyggelse. 

Klagen (vedlegg 7) er signert 30 beboere i tilgrensende boliger øst for 

planområdet.  

Klager anfører at argumenter i kommunedirektørens saksutredning, samt deler 

av argumentasjonen i kommunestyrets behandling av saken 09.02.2022, har 

alvorlige mangler og til dels er misvisende. Konkret gjelder klagen høydene på to 

bygg langs Grenseveien, som HTP innstilte på å regulere til 3 etasjer i møte 

04.03.2020 og 19.01.2022.  Ved endelig behandling av planen vedtok 

Kommunestyret å regulere byggene til 4 etasjer.  

Klager ber om at høydebegrensningene langs Grenseveien, som vedtatt i HTPs 

innstillinger av 04.03.2020 og 19.01.2022, opprettholdes.  

 HTPs innstilling 04.03.2020: 

1. Felt B6 reguleres til konsentrert småhusbebyggelse med utnyttelsesgrad 

maks 40 % BYA og byggehøyde maks 10 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng  

2. S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 

 HTPs innstilling 19.01.2022: 

2. Høydebegrensningene fra vedtak pkt. 1 og 2 i andregangsbehandling i 

HTP-møte 04.03.2020 opprettholdes og tas med videre. Dette innebærer 

konkret at bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 
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Figur 1. Utsnitt fra illustrasjonsplan 

 
Figur 2. Avstander til nabobebyggelsen 
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Innholdet i klagen: 
Klager reagerer på at det bare er byggene N1 og N2 (vist i illustrasjonsplanen, 

figur 1) som er regulert til 3 etasjer, mens N3 og S1 er regulert til 4 etasjer. De 

påpeker at byggene som er regulert til 4 etasjer ikke har vesentlig større avstand 

til nabobebyggelsen enn de som er regulert til 3 etasjer. Avstanden til nærmeste 

rekkehusbebyggelse i øst er vist i figur 2. 

 

Klager påpeker at det ikke er gjort endringer i bygg S1 og N3 etter HTP-møtet 

04.03.2020, og at tilgrensende naboer derfor ikke har fått forbedret forholdene 

på sine eiendommer. De mener saksfremstillingen til andregangsbehandling gir 

et feilaktig inntrykk av at det ble gjort endringer etter HTP-møtet i 2020.  

Klager anfører videre at sol-/skyggestudiene er misvisende og mangelfulle, og 

ikke fanger opp vesentlige, reelle sol-/skygge-/lysforhold gjennom året og 

døgnet for de nærmeste naboene i øst. De påpeker at de i dag har gode 

lysforhold i leiligheter og hager hele året, og langt på kveld i sommermånedene. 

Det er mange naboer som vil bli belastet når det kommer nye bygg på fire 

etasjer.  

 

Klager har også kommentarer til ordbruk og argumentasjon i saksframstillingen 

og den politiske behandlingen av saken. De mener det er misvisende å 

sammenligne prosjektet med sentrumsbebyggelse, som begrunnelse for hva som 

er akseptable avstander og høyder. De reagerer på en formulering i 

kommunedirektørens saksframlegg, som de mener viser manglende respekt og 

kunnskap om belastningene for naboene.  

 

Klager påpeker at det er flere som blir berørt i dette prosjektet enn i andre 

prosjekter som er godkjent med tilsvarende avstand mellom ny og eksisterende 

bebyggelse, som ble vist til i behandlingen av saken.  

 
Klager mener videre at argumenter som ble brukt i kommunestyrebehandlingen 

av saken bygger på faktafeil. De mener det ble påstått at boligbebyggelse vil 

være bedre for naboene enn dagens næringsbebyggelse, og at dette ble brukt 

som begrunnelse for å vedta planen. De påpeker at dagens næringsbebyggelse 

ikke påvirker solforhold og utsikt for naboene i øst, og derfor ikke oppleves som 

belastende. 

 

Klager mener kommunestyret ikke bør legge vekt på utbyggers argumenter om 

lønnsomhet og trusler om å skrinlegge prosjektet. 

 

Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren mener at solforhold og avstander er tilstrekkelig redegjort 

for i saksdokumentene til kommunestyrets behandling av saken. Hva som er 

tilstrekkelig avstand og byggehøyder, vurderes i stor grad å ligge innenfor 

kommunestyrets skjønn, så lenge kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å ta en 

informert beslutning. 
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Sol-/skyggestudiene (vedlegg 6) viser forholdene for nabobebyggelsen på de 

tidspunktene gjennom året som vanligvis utredes i en plansak, i tillegg til flere 

tidspunkter i sommermånedene når utearealene typisk er mer i bruk. Selv om 

det alltid er rom for forbedringer i kunnskapsgrunnlaget, vurderer 

kommunedirektøren at kommunestyret har hatt tilstrekkelig kunnskap til å fatte 

en informert beslutning. Kommunestyret har vært kjent med at planforslaget 

medfører redusert kveldssol på utearealene til de nærmeste naboene i øst. 

 

Kommunedirektøren har i saken vist til at avstandene mellom dagens bebyggelse 

og ny bebyggelse i dette prosjektet er større enn det som vanligvis kreves i 

sentrumsbebyggelse. Det er likevel ingen fasit på hvor store avstander som skal 

kreves i enhver situasjon. I utbygger Selvaags presentasjon for HTP 17. januar 

2022, ble høyder og avstander i planforslaget sammenlignet med 

reguleringsplanene for Solbergveien 1, Brekkeveien 19, og Solberg øst. Som 

klager påpeker, er det riktig at disse prosjektene har færre naboer som grenser 

direkte til ny 4-etasjers bebyggelse. Hva som er akseptable høyder og avstander, 

må samtidig vurderes skjønnsmessig fra sak til sak, og må veies opp mot andre 

hensyn.  

 

Kommunedirektøren har ellers ingen kommentarer til hvilke argumenter som har 

vært brukt i den politiske behandlingen. 

 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren vurderer at byggehøydene i planforslaget er grundig vurdert 

gjennom behandling av planforslaget, på bakgrunn av fremlagte fjern- og 
nærvirkningsanalyser samt sol- og skyggeanalyser som er gjennomgått i flere 
omganger. Ulemper for naboene øst for planområdet har vært diskutert gjennom 

hele prosessen. Kommunen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter 
som medfører en annen vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak 

datert 09.02.2022. 
 
Alternativer: 

Dersom kommunestyret likevel mener at klagens innhold bør medføre en annen 

vurdering av saken, kan kommunestyrets vedtak av 09.02.2022 endres. Dersom 

klagen skal tas til følge, foreslås følgende innstilling:  

 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33.  

Kommunestyret finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører 

en annen vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak datert 

09.02.2022. Klagen tas dermed til følge.  

 

Arealet som omfatter bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4, som vist i 

illustrasjonsplan datert 02.11.2021 (vedlegg 5, s. 7), reguleres til maks tre 

etasjer. 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei. Saken sendes til statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Dersom alternativ innstilling vedtas, vil vedtaket kunne påklages i tråd med fvl. 

kap. VI. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


