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Ås – uløst innsigelse til detaljregulering for Moerveien 

Vi viser til brev fra Hille Melby Arkitekter, datert 30. november 2021, med varsel om endring av 
detaljregulering for Moerveien 10 i Ås kommune. I forbindelse med denne saken har vi oppdaget en 
uløst innsigelse fremmet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 10. mars 2016. Vi har vært i kontakt 
med kommunen som har bedt om at vi gjør rede for forholdet da dette også fremstår som ny 
informasjon for dem. 
 
Bakgrunn 
I brev datert 30. november 2021 mottok vi et varsel om endring av detaljregulering for Moerveien 10 
i Ås. Uttalelse til denne endringen svares ut i et eget brev, og vi har ingen merknader til den 
foreslåtte endringen. Vi stiller imidlertid spørsmål ved kommunens planvedtak i 2016, ettersom det 
fortsatt foreligger en innsigelse til planen.   
 
Vedtatt detaljregulering i 2016 – uløst innsigelse 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse til foreslått detaljregulering for Moerveien 10 i 
2016. Innsigelsen var begrunnet i at planområdet som ligger rett ved Ås stasjon la opp til for mange 
parkeringsplasser.  
 
Vi kan ikke se at denne innsigelsen er trukket, og stiller derfor spørsmål ved kommunens vedtak om 
godkjenning av planen 12. oktober 2016. Kommunen viser i sin saksutredning i 2016 til at antall 
parkeringsplasser ble redusert fra 120 til 92, og innsigelsen dermed var imøtekommet. Kommunen 
oversendte planvedtaket til orientering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus svarte med en e-post som 
viser at vi ikke anså innsigelsen som imøtekommet. Vi viste til at planen i realiteten åpnet for 300 
parkeringsplasser dersom man utnyttet det fulle utbyggingspotensialet til forsamlingshus. Vi finner 
ingen dokumentasjon som tyder på ytterligere korrespondanse om innsigelsen mellom kommunen 
og Fylkesmannen/Statsforvalteren. Vi finner dermed heller ingen dokument som tyder på at 
innsigelsen formelt er løst.  
 
Vi ser i det som er angitt som gjeldende reguleringsbestemmelser i kommunens planregister en 
tilføyelse i bestemmelse § 3.1, som begrenser arealet for forsamlingslokale til maks 920 m2. 
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Planforslaget som det ble fremmet innsigelse til hadde ikke med denne bestemmelsen og det hadde 
heller ikke versjonen kommunestyret vedtok i 12. oktober 2016. 
 
Bestemmelsene som fremgår av kommunens planregister ser ut til å være endret 21. desember 
2016, men vi er ukjent med hvilken prosess som ble gjennomført ved denne endringen.  
 
Vi ser at kommunen senere, i mars 2017, oversendte klager på detaljreguleringen til behandling hos 
Fylkesmannen. Også i kommunens klagebehandling vises det til kommunestyrevedtaket 12. oktober 
2016. Bestemmelsene som er vedlagt klagebehandlingen er imidlertid datert 21. desember 2016. 
 
Reguleringsbestemmelsene datert 21. desember 2016 medfører at antallet parkeringsplasser for 
forsamlingslokale begrenses til omtrent 28, i motsetning til potensielt 300. Dette reduserer 
konflikten med innsigelsen som ble fremmet. Vi mener endringen er tilstrekkelig til å imøtekomme 
vår innsigelse, men ber kommunen rydde opp i forholdene rundt planen slik at den formelt sett også 
er gyldig. Vi minner om at kommunen ikke kan vedta en reguleringsplan som det foreligger 
innsigelse til, jf. rundskriv H-2/14. Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunens 
planvedtak ikke blir rettslig bindende, og at myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
Kommunen kan anse dette brevet som en tilbakemelding på at løsningen med reduksjon av areal til 
forsamlingslokale, som et grep for å redusere antallet parkeringsplasser, er tilstrekkelig til at vi ikke 
har innsigelse til den reviderte planen. Når innsigelsen nå er løst, ligger det til rette for at kommunen 
nå kan egengodkjenne detaljreguleringen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth  
direktør 
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