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R-287 - Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - 
Klage på vedtak 

 
Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 14/02222-384 

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 momenter som medfører en annen vurdering av saken 

enn det som framkommer av vedtak datert 24.11.2021.  
 
Kommunestyret finner at klagen delvis kan tas til følge, og at fortau langs 

fylkesvei 152 snevres inn til 4 meters bredde lenger mot vest enn i vedtatt 
plankart, tilsvarende forslag til nytt plankart datert 08.06.2022 og som vist i 

saksfremleggets figur 2. 
 

 
Ås, 13.06.2022 
 

Tom Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                       Virksomhetsleder samfunnsutvikling 

  
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Klage på vedtak, Johan K. Skanckes vei 11 
2. R-287 Vedtatt plankart, datert 24.02.2022 
3. R-287 Forslag til plankart, datert 08.06.2022 

4. Saksutskrift Kommunestyret, sak 80-21, datert 30.11.2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Planbestemmelser for områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
Planbeskrivelse 

Beskrivelse av kryssløsninger, Sweco 11.03.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kari Skoklefald og Lars Toralf Samuelsen, Johan K. Skanckes vei 11  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok i møte 24.11.2021 endring av områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde. Endringen omfattet i hovedsak utstrekning av arealformål 

for nye kryssløsninger langs fylkesvei 152. Plankartet ble revidert i henhold til 
vedtaket, og er datert 24.02.2022. Kommunestyrevedtaket ble kunngjort 

09.03.2022. 
 
Kommunestyrets vedtak er påklaget av grunneiere av Johan K. Skanckes vei 11, 

gnr. 61 bnr. 11, Kari Skoklefald og Lars Toralf Samuelsen. I 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde er eiendommen omfattet av felt B19 

som er regulert til boligformål med 200 %-BRA, i 3-4 etasjer. 
 

Klager anfører at endring av områdeplanen avsetter areal til fortau langs 
fylkesvei 152 i for stor utstrekning på eiendommen gnr. 61 bnr. 11. Avsatt areal 
oppleves som særlig uheldig ettersom fortausarealet også berører dagens 

etablerte bebyggelse, og det er også etablert en glassfibertank for biobrensel 
innenfor denne delen av eiendommen. Arealet avsatt til fortau på eiendommen 

utgjør 62,2 kvm i plankart vedtatt 24.11.2021, og forholdet er vist i figur 1 
nedenfor. 
 

  
Figur 1. Utsnitt av plankart datert 24.02.2022. Areal markert i rødt viser arealbeslag på 
eiendommen 61/11 og 55/7 som følge av fortau SF15. Areal markert i grønt viser areal 

avsatt til boligbebyggelse utenfor eiendomsgrensen. 

 
Klager skriver at dersom klagen ikke tas til følge vil de kreve økonomisk 

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

Kommunedirektøren har vurdert klagen, og undersøkt muligheter for tilpasning 
av utstrekning av fortausareal langs strekningen som i større grad reduserer 
behovet for tomteerverv, og muliggjør at etablert bebyggelse på eiendommen 

kan opprettholdes ved gjennomføring av veitiltak langs strekningen. 
 

Fortauet SF15 som berører eiendommen er i plankart vedtatt 24.11.2021 avsatt 
med bredde 6,2 meter i vest ved kollektivholdeplass, og med bredde 6,1 meter 
ved østre avgrensning av eiendommen gbnr 61/11. Videre øst langs fylkesveien 

snevres fortauet inn til 4,4 meter, og helt ned mot bredde 3,3 meter i møtet med 
Idrettsveien i nordøst.  

 
Fortausbredden snevres altså inn langs østre del av strekningen. Mot vest er 

fortausbredden utvidet, slik at det kan etableres romsligere fortau langs nye 
kollektivholdeplasser som også vil bidra til å danne forplass for fremtidig 
sentrumsbebyggelse henvendt mot holdeplassen i tilgrensede byggeområde BS1.  

 
Fortau langs fylkesveiens nordside kommer som tillegg til infrastruktur langs 

sydsiden av veien, avsatt som sammenhengende sykkelvei med fortau i 5 meters 
bredde gjennomgående.  
 

Byggegrenser for ny bebyggelse i byggeområdene BS1, samt B19-21 langs 
fylkesveien er ikke fastsatt i områdeplanen, og det er konkretisert i bestemmelse 

§ 4 i områdeplanen at avstand til veien for ny bebyggelse i områdene først skal 
fastsettes endelig ved detaljregulering av byggeområdene, etter ønske fra 
Statens vegvesen gjennom planprosessen. 

 
Kommunedirektøren har vurdert klagens innhold og sett bredden på fortauet 

langs nordsiden av fylkesveien i sammenheng. Med utgangspunkt i arealene 
tilgjengelig langs strekningen, foreslåtte nye veitiltak herunder nye 
kryssløsninger, og ønske om å omdisponere minst mulig dyrka mark syd for 

veien, vurderer kommunedirektøren likevel at fortausbredden i større grad kan 
tilpasses dagens eiendomsforhold enn hva som er lagt til grunn i plankart vedtatt 

24.11.2021.  
 
Kommunedirektøren vurderer at fortausbredden kan snevres inn tidligere langs 

strekningen mot øst, og at det dermed kan gjøres vesentlig mindre arealbeslag 
på eiendommen gbnr 61/11. En slik innsnevring innebærer at utvidelsen av 

fortausbredden først og fremst skjer nærmere kollektivholdeplassen, vest for den 
aktuelle eiendommens sydøstre hjørne. Overordnet sett vurderer 
kommunedirektøren denne justeringen som fornuftig, all den tid den i større grad 

imøtekommer bekymring om arealbeslag og sikrer at etablert bebyggelse kan 
opprettholdes uavhengig av gjennomføringstidspunkt for veitiltak. Videre 

opprettholdes en fornuftig fortausbredde på 4 meter, som gir fleksibilitet i 
bredden med tanke på utforming av eventuelt vedlikeholdsareal i nordre del av 
fortauet, og sikrer god sammenheng med vedtatt bredde på fortauet langs 

strekningen for øvrig. 
 

Virkninger av foreslått justering er vist i figur 2 nedenfor, og er innarbeidet i 
forslag til nytt plankart datert 08.06.2022. Foreslått plankart reduserer behov for 

arealerverv av eiendommen 61/11 til 13.9 kvm. Endringen gir samtidig en 
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utvidelse av byggeområdene B19 som samlet utgjør 43 kvm, og en utvidelse av 
byggeområdet B20 på 24,7 kvm utenfor dagens eiendomsgrenser. 

 

 
Figur 2. Utsnitt av forslag til plankart datert 08.06.2022. Areal markert i rødt viser 
arealbeslag på eiendommen 61/11 som følge av fortau SF15. Areal markert i grønt viser 

areal avsatt til boligbebyggelse utenfor eiendomsgrensen for eiendommene 61/11 og 
55/7, som foreslås som en utvidelse av de tilgrensende byggeområdene B19 og B20. 

 
Kommunedirektøren vurderer at det kan være aktuelt å gjennomføre 
grensejustering eller makeskifte for å sikre hensiktsmessig gjennomføring av 

områdeplanen, både med tanke på opparbeidelse av veitiltak og tilpasning av ny 
bebyggelse i byggeområdet B19. 

 
Kommunedirektøren vurderer også at justeringen av plankartet ikke 
vanskeliggjør gjennomføring av foreslåtte kryssløsninger langs veien, ettersom 

kun fortausbredden er innsnevret med endringsforslaget og samsvarer i større 
grad med avsatte bredder lenger øst langs veistrekningen. 

 
Kommunedirektøren vurderer derfor at klagen delvis kan tas til følge til fordel for 

både byggeområdet, med tanke på etablert bruk og fremtidig bebyggelse, og for 
nye veitiltak i området, som kan gjennomføres uten behov for å erstatte dagens 
bebyggelse eller vesentlig behov for tomteerverv.  

 
Kommunedirektøren minner om at både ny bebyggelse i byggeområdene langs 

veien og nye veitiltak skal detaljreguleres forutfor iverksetting av tiltak i 
området. Kommunedirektøren vurderer derfor at eventuelle ytterligere 
tilpasninger kan avklares i videre detaljprosjektering av tiltak både for 

veiutforming langs strekningen og eventuelle fremtidige tilgrensende 
byggeprosjekter. 
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Kommunedirektøren vil etter en samlet vurdering av klagen dermed anbefale at 

klagen delvis tas til følge, og at foreslått plankart datert 08.06.2022 vedtas. 
 
Alternativer: 

Klagen utgjør ikke nye momenter som ikke var kjent da kommunestyrets vedtak 
ble truffet. Klagen tas dermed ikke til følge. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener klagers anførsler med fordel kan ivaretas ved mindre 

justeringer av plankart for områdereguleringsplan for Ås sentralområde, gjennom 
å snevre inn bredde på fortau SF15 langs fylkesvei 152 på et tidligere tidspunkt 

langs strekningen. En slik justering vurderes ikke å gi vesentlige virkninger på 
øvrige areal avsatt til veitiltak i området, og muliggjør gjennomføring av tiltak i 

området som er gjensidig uavhengig av hverandre. 
 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at klagen delvis tas til følge, og at 

plankart for områdereguleringsplan for Ås sentralområde endres i tråd med 
vedlagt forslag til plankart datert 08.06.2022. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


