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R-333 Detaljplan for Langbakken (B1) - Klage på vedtak 
- Jørn Kristiansen 

 
Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 19/03350-87 

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 14.12.2021. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-333 for Langbakken Nord (B1). 
Klagen tas dermed ikke til følge. 

 
Klagen oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 

 
 

Ås, 30.04.2022 
 
Tor-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør                                       Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Klage på vedtak, R-333 Langbakken Nord, Jørn Kristiansen 
2. R-333 - Plankart, datert 08.03.2022 

3. R-333 - Reguleringsbestemmelser, datert 24.02.2022 
4. R-333 - Planbeskrivelse, revidert 25.11.2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Merknader ved offentlig ettersyn 

Øvrige plandokumenter til behandling 14.12.2021 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Jørn Kristiansen 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok 14.12.2021 detaljplan for Langbakken Nord (B1), som 
første detaljplan som følger opp områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 

Detaljplanen tilrettelegger for om lag 330 boliger nord i dagens næringsområde 
langs Langbakken. 

 
Kommunestyrets vedtak er påklaget av berørt nabo i Hellinga 6A, Jørn 
Kristiansen.  

 
Innholdet i klagen: 

Klager anfører at reguleringsplanen etablerer byggehøyder for høyt og tett på 
tilgrensende bebyggelse, og særlig for foreslått bebyggelse mot det nordøstre 

hjørnet i byggeområdet B1. Klager peker på bestemmelse 3.1 om byggehøyder i 
reguleringsplanen, der det fastsettes at byggehøyder mot nord skal være i 3 
etasje. Klager mener at plankartets fastsatte kotehøyder opp mot kote 111 åpner 

for fire etasjer mot nord. 
 

Klagen ber derfor om at byggehøyder fastsettes til maksimum kote 109 for 
bebyggelsen mot Grønnslett i nord i byggeområdet B1. 
 

Klagen er framsatt innen klagefristens utløp og følger saken som vedlegg 1. 
 

Vurdering: 
Byggehøyder i området ble vurdert i behandling av saken i møter 07.10.2020 og 
08.12.2021, og endelig fastsatt av kommunestyret i møte 14.12.2021.  

 
Byggehøyder og avstand til tilgrensende bebyggelse ble vurdert særlig i 

behandling 08.12.2021, med foreslåtte justeringer etter offentlig ettersyn. 
Endringene innebar en reduksjon av byggehøyder med én meter, fra kote 112 til 
kote 111. Videre ble bebyggelsen foreslått trukket tilbake, slik at minste avstand 

til tilgrensende bebyggelse i Grønnslett er 24 meter. Foreslåtte justeringer av 
byggehøyder og byggegrenser ble vedtatt.  

 
Kommunedirektøren er av den oppfatning av fastsatte byggehøyder og avstander 
til tilgrensende bebyggelse ble grundig vurdert i behandlingen av saken, og 

merknader til forholdet er tilstrekkelig imøtekommet gjennom planprosessen. 
Forholdet til tilgrensende bebyggelse er tilstrekkelig opplyst gjennom egen 

redegjørelse for forholdet i planbeskrivelsens kapittel 7.6, og det er sikret 
nedtrapping av bebyggelsen til 3 etasjer mot tilgrensende bebyggelse mot nord i 
planbestemmelsene. 

 
Kommunedirektøren vurderer at klagen ikke bringer inn nye momenter som bør 

utgjøre en ny vurdering av saken, og anbefaler at foreslåtte maks byggehøyder 
opp til kote 111 opprettholdes.  
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Foreslåtte byggegrenser og 
byggehøyder i henhold til 
reguleringskart vedtatt 14.12.2021. 

 Forholdet mellom ny og etablert 
bebyggelse som illustrert i 
planbeskrivelsens kapittel 7.6. 

 

 
Alternativer: 
Dersom kommunestyret likevel mener at klagens innhold bør medføre en annen 

vurdering av saken, kan kommunestyrets vedtak av 14.12.2021 endres.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at en slik endring er å etablere begrensing på 
byggehøyder tilsvarende kote 109 for bebyggelse foreslått i nordre del av 

byggeområdet B1, og foreslår følgende formulering: 
 
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 

14.12.2022. Klagen tas dermed til følge.  

 

Byggehøyder nordvest i byggeområdet B1 fastsettes til maksimum kote 109. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren mener byggehøyder og tilpasning av planforslaget til 
tilgrensende bebyggelse i nord er grundig vurdert i behandlingen av saken. 

Virkning på tilgrensende bebyggelse er godt opplyst i saken, med egen 
redegjørelse i planbeskrivelsens kapittel 7.6.  
 

Forslag om lavere byggehøyder mot nord ble vurdert og delvis imøtekommet i 
behandling av saken 14.12.2021. Kommunedirektøren vurderer derfor innholdet i 

klagen å være en gjentakelse av de momenter som er blitt fremsatt og vurdert 
gjennom planprosessen. Klagen inneholder ikke nye opplysninger eller momenter 
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som ikke har vært kjent eller vurdert tidligere i behandling av saken. 
Kommunedirektøren konkluderer derfor med at klagen ikke gir grunnlag for å 

endre kommunestyrets vedtak. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. Saken sendes til Statsforvalteren 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 


