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R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - 
Klage på vedtak - Myrsletta 90 

 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01589-120 

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 statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 

 
 

Ås, 29.04.2022 
 

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 90 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Naboer som har undertegnet klagen  
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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. 

Vedtaket er påklaget av Ella og Cristian Georgescu-Solbrekken, som bor i 

Myrsletta 90, øst for planområdet.   

Klagen (vedlegg 7) gjelder faktiske forhold i vedtaket, som de mener vil være 

ødeleggende for deres trivsel og bomiljø, herunder høyder på ny bebyggelse og 

flytting av vei og fortau.  

De ber om at følgende endringer gjøres i reguleringsvedtaket: 

1. All bygging skal tilpasses høyde på etablert bebyggelse og gjøres om til maks 

3 etasjers utførelse, uten takterasse, med maks gesims 10 m.  

2. Fortau på østsiden av Grenseveien (langs Myrsletta) skal beholdes slik det er i 

dag. Vedtatt etablering av fortau på vestsiden av Grenseveien skal gjøres i 

tillegg til fortau på østsiden, og ikke i stedet for. 

 
Innholdet i klagen 

Klager mener at de nye boligblokkene vil oppleves som en høy og dominerende 

vegg, som vil stenge for kveldssol stort sett hele året, inkludert midt på 

sommeren. De opplyser om at beboerne på Myrsletta alltid har hatt kveldsol til 

nærmere kl. 22.00 på kvelden midtsommers. Dersom reguleringsplanen blir 

utført i nåværende form vil deres hager mest sannsynlig være komplett 

skyggelagt allerede ved 19:00 tiden. Dette er direkte ødeleggende for deres 

trivsel og vil forringe verdien på deres eiendom. 

De mener fortettingen ikke kan begrunnes med pålegg fra statsforvalteren. De 

nevner avstanden til Ås sentrum og Ski sentrum, samt Nordre Follo kommune sin 

politikk om fortetting fra sentrum og ut. Slik de ser det finnes det ingen grunn til 

at det nye boligfeltet skal være høyere enn bebyggelse rundt, dvs. maks 3 

etasjer. En slik løsning vil være mer harmonisk for hele området, og vil også ta 

vare på den allerede etablerte bebyggelsen. 

Klager er overrasket over at fortau som er etablert langs østsiden av 

Grenseveien (langs Myrsletta) er vedtatt flyttet på vestsiden (langs nytt 

boligfelt). Flytting av fortau på motsatt side av veien vil medføre at barn som 

bruker de to lekeplassene på Myrsletta ikke lenger kan benytte fortauet for å 

komme seg mellom lekeplassene. De vil enten måtte krysse veien to ganger, for 

å ferdes på fortau, eller ta sjansen på å løpe i veibanen med den risiko som det 

innebærer. Fjerning av fortauet vil også medføre at biltrafikken flyttes nærmere 

deres hager med alle de ulempene som følger med, som f.eks. økt forstøving og 

støy. 
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Kommunedirektørens vurdering: 
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 (vedlegg 6). Ulemper for naboene øst for planområdet har vært 

diskutert gjennom hele prosessen. Kommunedirektøren vurderer at 

kommunestyrets vedtak er fattet på bakgrunn av tilstrekkelig kunnskap om 

konsekvensene av tiltaket. 

Grenseveien er etter ønske fra Ås kommune rettet opp i krysset hvor veien 

fortsetter vestover. Dette innebærer at veien får kortere avstand til naboene 

enkelte steder, og lengre avstand andre steder. Endringen har vært vurdert og 

redegjort for i sakens planbeskrivelse og saksframlegg.  

Flytting av fortauet fra østsiden til vestsiden er vurdert som hensiktsmessig for å 

gi adkomst til nye boliger på vestsiden av Grenseveien. Boligene i Nordre Follo 

kommune, øst for Grenseveien, har adkomst via det interne veinettet. 

Lekeplassene er også koblet sammen via det interne veinettet på Myrsletta.  

Konklusjon: 
Kommunedirektøren vurderer at klagen ikke inneholder nye momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn den som fremkommer i vedtaket 

09.02.2022. Kommunedirektøren anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

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, kan følgende innstilling vedtas:  

 

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. Følgende endringer innarbeides i 

reguleringsplanen: 

 

1. Byggehøyder innenfor planområdet reguleres til maks tre etasjer. 

2. Fortau på østsiden av Grenseveien (langs Myrsletta) skal beholdes slik det er 

i dag. Vedtatt etablering av fortau på vestsiden av Grenseveien skal gjøres i 

tillegg til fortau på østsiden. 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. Saken sendes til statsforvalter i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Ved 
vedtak av alternativ innstilling vil vedtaket kunne påklages i tråd med fvl. kap. 

VI. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 


