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R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - Klage på 
vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl. 
 
Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 19/03350-88 

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 utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 

saken enn det som framkommer av vedtak datert 14.12.2021. 
 
Fastsatte byggegrenser gitt av vedtaket 14.12.2021 presiseres. Vedtatt 

byggegrenser mot grønnstruktur i nord tilpasses i henhold til foreslått tilpassede 
byggegrenser som vist i figur 2-5. 

 
Det skal ikke etableres nye byggegrenser mot tilgrensende grønnstruktur G2 

langs Myrveien, enn hva som fremkommer av plankart datert 8.3.2022. 
 
Ås, 02.05.2022 

 
Tom-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, Solberg, Hansen, Fyksen, m.fl. 
2. R-333 - Plankart, datert 08.03.2022 

3. R-333 - Planbeskrivelse, revidert 25.11.2021 
4. Saksutskrift Kommunestyret 14.12.2021 K-sak 96-21 

5. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021 HTP-sak 11-21 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Øvrige plandokumenter til behandling 14.12.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Petter Bogen Arkitektkontor AS   
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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 forslagstillerne Solberg, Hansen, Fyksen 
m.fl. som representerer grunneierne i området. Klagen er anført av arkitekt 

Petter Bogen, som har utarbeidet planforslaget på vegne av grunneierne.  
 

Innholdet i klagen 
Klagen omfatter kommunestyrets vedtak punkt 2, som omfatter nye 

byggegrenser langs tilgrensende grønnstruktur. Vedtaket lyder: 
 
2. Det skal i byggeområder angis byggegrenser på minst 5 meter fra 

reguleringsgrenser mot grønnstrukturområder. 
 

Klager mener vesentlige momenter i planforslaget er gått tapt i 
sluttbehandlingen av saken, som følge av dette punktet.  
 

Klager er særlig kritisk til at forslag om justering av byggegrensene er gjort for 
grovt, og gir vesentlige og ødeleggende virkninger for planlagt bebyggelse både 

funksjonelt og estetisk. Disse vesentlige virkningene er heller ikke opplyst 
kommunestyret forutfor vedtaket. De påpeker at virkninger av vedtaket er 
betydningsfulle, og har i egne illustrasjoner sendt i etterkant av klagen vist 

hvordan nye byggegrenser gir uhensiktsmessig utforming av bygg som ellers var 
gitt tilpassede byggegrenser i forslaget til behandling.  

 
Klager påpeker også at byggegrensen i det kunngjorte planforslaget kun 
omfatter byggegrense mot «gruslinna», som betraktes som at det er gjort en 

tolkning av vedtaket av kommunedirektøren. De peker på at vedtaket er såpass 
upresist at om det skal innarbeides også bør gjelde for tilgrensende 

grønnstruktur langs Myrveien, som gir ytterligere virkninger for 
reguleringsplanen. 
 

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

Vurdering: 
Planforslaget til behandling 14.12.2021 la til grunn bruk av stramme 
byggegrenser for alle byggeområdene i området. Det innebærer at foreslått 

bebyggelse som vist i planbeskrivelsen i stor grad kan forventes å etableres slik 
forslaget legger opp, men også at gjennomføring av planforslaget er sårbart for 

eventuelle endringer i byggegrensene. 
 
Forholdet til tilgrensende grønnstruktur ble vurdert i behandlingen 03.03.2021, 

HTP-sak 11/21. Kommunedirektøren vil på generelt grunnlag anbefale at arealer 
som ønskes opprettholdt som grønnstruktur i størst mulig utstrekning bør 

fremkomme som arealformålet grønnstruktur i plankartet. Et slikt forslag om 
utvidet grønnstruktur ble vurdert i behandlingen 03.03.2021 uten at forslaget ble 

tatt til følge, og foreslåtte arealformål for boligbebyggelse med byggegrenser ble 
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videreført. Nye byggegrenser mot nord ble først innarbeidet ved sluttbehandling 
av forslaget. 

 
Vedtatte byggegrenser ble innarbeidet i forbindelse med kunngjøring av 
kommunestyrevedtaket 8.3.2022. Det er innført byggegrenser mot nord som 

avgrenser byggeområdene 5 meter fra regulert grønnstruktur, i henhold til 
vedtaket.  

 
Kommunedirektøren vurderer at de nye byggegrensene kan vanskeligjøre 
gjennomføring av foreslått bebyggelse slik denne fremkommer av 

planbeskrivelsen. Særlig utfordrende er at nye byggegrenser ikke er tilpasset 
allerede stramme byggegrenser for enkeltbygg innenfor byggeområdene, og det 

er ikke gjort tilpasninger ellers innenfor byggeområdet som vil kunne gi 
hensiktsmessig utstrekning på arealene avsatt til bebyggelse.  

 
Kommunedirektøren er dermed enig i at virkningene av vedtaket ikke er 
tilstrekkelig gjort rede for forutfor at vedtaket ble fattet. Endret utstrekning på 

byggeområder som følge av vedtatte byggegrenser angår særlig to foreslåtte 
bygg nordøst i byggeområdet B1, og for all foreslått bebyggelse i felt B2. 

 

 
Figur 1. Kunngjort reguleringskart, der vedtatte byggegrenser langs grønnstruktur           
mot nord er innarbeidet. Særlig utfordrende områder er markert i rødt. 
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Kommunedirektøren er også enig med klager om at vedtatte byggegrenser gir 
uheldige virkninger for de foreslåtte byggeområdene. Slik byggegrensene 

fremstår med endringene, vil det i enkelte tilfeller kunne oppstå uheldige 
bygningsformer, som i mindre grad følger prinsipper for utforming av 
byggeområdene ellers gitt av reguleringsplanen. Særlig har det vært ønskelig at 

bebyggelsens orientering følger tilsvarende orientering som tilgrensende etablert 
bebyggelse ved Grønnslett. I enkelte tilfeller kan de nye byggegrensene, med 

uhensiktsmessig utstrekning av bebyggbare områder, i ytterste konsekvens føre 
til at planforslaget ikke er gjennomførbart. Det kan også gi uhensiktsmessige 
planløsninger og dårligere kvalitet på boligene i området. 

 
I etterkant av kunngjøring av planforslaget har det vært dialog mellom 

forslagsstiller og administrasjonen om muligheter for tilpasninger av 
byggegrensene, slik at reguleringsplanen blir gjennomførbar samtidig som 

hensynet til gruslinna og tilgrensende grønnstruktur blir ivaretatt i større grad 
enn i forslaget til behandling 14.12.2021. Kommunedirektøren mener det fortsatt 
er viktig å ivareta hensynet til tilgrensende bebyggelse ved å videreføre 

orienteringen gitt av etablert bebyggelse på Grønnslett, og har lagt dette til 
grunn i vurdering av forslag til justering av byggegrensene mot nord.  

 
Forslaget til nye byggegrenser har lagt til grunn bebyggelse godt trukket tilbake 
fra formålsgrensen i tråd med kommunestyrets vedtak, om lag 5 meter, samtidig 

som det åpnes for tilpasninger der det er hensiktsmessig for å kunne etablere 
bygninger med hjørner, nisjer og inngangspartier. Forslagene til nye 

byggegrenser er vist nedenfor i følgende figurer: 
 
 

 
Figur 2. Midtre bygg nord i byggeområdet B1, vist med virkninger av vedtatte 
byggegrenser til venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 
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Figur 3. Østre bygg nordøst i byggeområdet B1, vist med virkninger av vedtatte 
byggegrenser til venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 

 

 
 

 
Figur 4. Nordvestre bygg i byggeområdet B2, vist med virkninger av nye byggegrenser til 
venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 
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Figur 5. Nordøstre bygg i byggeområdet B2, vist med virkninger av nye byggegrenser til 
venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 

 
Endringsforslagene innebærer at foreslått bebyggelse i all hovedsak holdes 

innenfor 5 meter fra formålsgrensen, men det er gitt unntak i enkelttilfeller hvor 
det er hensiktsmessig at bebyggelse tillates utenfor grensen. Tilsvarende er 

byggegrensen utvidet til bredere enn 5 meter hvor dette er hensiktsmessig. 
Tilpasningen innebærer at det blir mulig å etablere bebyggelse med samlet sett 
lengre avstand til tilgrensende grønnstruktur, som samtidig opprettholder 

orienteringen til Grønnslett, og gir hensiktsmessig utstrekning i byggeområdene 
for gode planløsninger for leiligheter, trappeløp og inngangspartier. 

 
Kommunedirektøren mener foreslåtte justeringer av vedtaket sikrer en tilpasning 
av nye byggegrenser mot nord som ivaretar ønsket om større avstand mellom 

foreslått bebyggelse og tilgrensende grønnstruktur, samtidig som det etableres 
byggeområder som gir gode forutsetninger for å kunne gjennomføre 

intensjonene i reguleringsplanen.  
 
Kommunedirektøren mener videre at saken er tilstrekkelig opplyst for å kunne 

fatte vedtak i saken med nye opplysninger om virkningene av vedtatte 
byggegrenser. Kommunedirektøren anbefaler i lys av dette at klagen tas til følge, 

og at foreslåtte tilpassede byggegrenser legges til grunn for byggegrense mot 
nord i byggeområdene B1 og B2. Ytterligere mener kommunedirektøren at punkt 
2 i kommunestyrets vedtak bør presiseres ved at punket kun omfatter 

byggegrenser mot nord og gruslinna, og at byggegrenser mot regulert 
grønnstruktur langs Myrveien opprettholdes som i kunngjort plankart datert 

8.3.2022. 
 
Alternativer: 

Dersom kommunestyret mener at klagens innhold ikke utgjør nye momenter for 
vurdering av saken, tas klagen ikke til følge og byggegrenser som vist i plankart 

datert 8.3.2022 opprettholdes. Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener kommunestyrets vedtatte punkt 2 fra møte 

14.12.2021 er for lite presist, og at virkninger av vedtaket ikke var tilstrekkelig 
kjent før vedtaket ble fattet. I lys av opplysninger som fremkommer av klage fra 
forslagsstiller, bør vedtaket presiseres og byggegrenser tilpasses slik foreslåtte 

byggegrenser mot nord for byggeområdene B1 og B2 viser. 
 

Foreslåtte tilpasninger til byggegrensene som vist i figur 2-5 bør legges til grunn 
i utforming av reguleringskartet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja. Ved vedtak av alternativ innstilling vil saken sendes til Statsforvalteren i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 


