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Klage på vedtak, Deres ref.: 22/02104-2, gbnr. 42/174, Kirkeveien 15, 1433 Ås. 

 

Henviser til vedtakets avslagsbegrunnelse: 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene (R-182) punkt 2 Område SBb-1 tredje 

kulepunkt om bevaring av eksisterende terreng, hage og vegetasjon avslår 

bygningsmyndigheten enebolig hus C på gnr. 42, bnr. 174 da den omfattende 

utbyggingen ikke er i tråd med bestemmelsene i punkt 2. 

Vurdering av reguleringsplanens bestemmelser. 

Reguleringsbestemmelse for område SBb-1 

- Det kan oppføres bygninger i inntil to etasjer med total byggehøyde maks. 7,5 

meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 

- Maksimalt byggbart areal (BYA) settes til 15% 

- Eksisterende terreng, hage og vegetasjon av betydning for miljøet skal 

søkes bevart. 

Intensjonen bak bestemmelsene er, jf. saksutredningen: 

Hensikten med planen har vært å legge til rette for boligbygging i tilknytning til 

eiendommen «kommandanten» i Utveien på Kaja, samt gi mulighet for fortetting på et 

par boligeiendommer langs Kongeveien. Reguleringsplanen la ikke til grunn verning av 

bebyggelse eller omgivelser innenfor områdene SBb-1 og SBb-2.  Men behov for en viss 

bevaring innenfor området ble innarbeidet i bestemmelsene etter innspill fra 

Fylkesrådmannen. 
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Fylkesrådmannen uttalte at de var positive til å regulere Bb-1 og Bb2 til spesialområde – 

bevaring, men var bekymret for at utbyggingen ville føre til at «kommandantens» (Revet 

i 2018) monumentale preg og verdi som kulturminne går tapt. 

En viss grad av bevaring ble derfor reflektert i forhold til utnyttelsesgraden. For området 

SBb-1 ble BYA satt til 15% for å kunne gi mulighet for en boligutvikling, samtidig som 

viktige elementer kunne videreføres. 

I vedtaket til kommunestyret, sak nr. 98/02108, ble formannskapets innstilling: (…) Bb-1 

og Bb2 regulert til spesialområde – bevaring og utbyggingsformål, vedtatt. 

Reguleringsplanen la altså ikke opp til et vern som bygningsmyndigheter og 

fylkeskommunen hevder. Planens intensjon, etter innspill fra fylkeskommunen, la opp til 

en begrenset bevaring som tillot en boligutvikling innenfor 15% BYA. Ny bebyggelse 

skal innordne og tilpasse seg det eksisterende terreng, hage og vegetasjon.  

Selv om reguleringsplanen har vært gjenstand for flere endringer siden vedtaket, så er 

hovedintensjonen bak planen, boligutvikling, opprettholdt.  

Om intensjonen bak reguleringsplanen «Kommandanten – NLH» (R-182) var en 

verneplan ville det aldri blitt gitt rivetillatelse til «kommandanten» i 2018 eller tillatelse til 

oppføring av barnehagen innenfor arealet Sp-1 Park.  

 

 
Reguleringsplan «Kommandanten – NLH» R-182, vedtatt 1999. 
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Reguleringsplan R-182 – resterende plan. 

…. 

Vurdering av avslagsbegrunnelsen 

Innledningsvis må det bemerkes at Kirkeveien 15 har vært gjennom flere 

søknadsprosesser. 

Rammesøknad 1, saksnr. 19/03937 – søknad om 3 boliger. 

Bygningsmyndighetene ga følgende tilbakemelding på søknaden før vedtak: 

Det har vært noen innledende kontakt med forhåndskonferanse om saken. Det 

foreligger omfattende reguleringsbestemmelser, og selv om det er regulert 15% grad av 

utnyttelse, vil det være avhengige av den prosjekterte løsningen om grad av utnytting vil 

kunne utnyttes fult ut. Det må fremgå av det prosjekterte materiale og fasadeoppriss at 

både eksteriørmessige kvaliteter og områdets karakter ivaretas så vel som at 

hageanlegget ivaretas.  

Tilbakemeldingen fra byggesak reflekterer en tolkning av reguleringsplanen som en 
verneplan, selv om byggesak henviser til at det er den prosjekterte løsningen som vil tilsi 
at regulert grad av utnyttelse 15% kan oppfylles. 
 
Byggesak oversendte søknaden til Viken fylkeskommune for uttalelse.  
Uttalelsen til Viken fylkeskommune la til grunn søknaden om 6 nye boenheter. 
I sin uttalelse henviser fylkeskommunen til sine uttalelser til reguleringsplanen. Videre 
argumentasjon legger til grunn at reguleringsplanen skal oppfattes som en verneplan. 
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Forslaget, som la opp til at hele frukthagen ble utbygget, innkjørselen ble utvidet og de 
originale hekkene ble fjernet, garasjen ble revet, ny garasje ble etablert på en måte som 
skulte hovedfasaden, samt at adkomstveien ble lagt helt inntil boligen fra 1930-tallet. På 
denne bakgrunn ga fylkeskommunen følgende uttalelse: 
 
Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket, vil vi vurdere å legge saken fram for 
fylkesrådet med forslag om å klage på vedtaket. 
 
Søknaden fikk avslag. 
 
Søknad 2, saksnr. 21/02546 - søknaden om 3 boliger. 

Opprinnelig var søknaden utarbeidet i tråd med tilbakemeldingen gitt av 

bygningsmyndighetene i sak 19/03937. I ny søknad var tiltaket tilpasset eksisterende 

terrenget og innpasset i hageanleggs sydøstlige hjørne hvor det opprinnelig hageanlegg 

var anlagt med bærvekster. Plasseringen ivaretok eksisterende trær og busker samt 

opprinnelig terreng. I tillegg var tiltaket planlagt med en boligtypologi i tråd med 

eksisterende bolighus. Plasseringen i randsonen ga et enhetlig preg for tomten, samtidig 

som den nye bebyggelsen var nennsomt tilpasset hageanlegget. Tiltakets etasjer, 

høyder og utnyttelse var i tråd med reguleringens bestemmelser.   

Søknaden ble oversendt til fylkeskommunen for uttalelse. Fylkeskommunen skrev i sin 

vurdering at om kommunen gir tillatelse til tiltaket vil fylkeskommunen vurdere å legge 

saken frem for fylkesrådet med forslag om å klage på vedtaket. Byggesak anbefalte 

ansvarlig søker å fjerne bygg C, om ikke ville søknaden bli gitt avslag.  

Søknaden med 2 boliger ble deretter innvilget. Fylkeskommunen la ikke saken frem for 

fylkesrådet og vedtaket ble ikke påklaget. 

…. 

Søknad 3, saksnr. 22/02104 - søknaden om 1 bolig. 

Vurdering av byggesaksavdelingens avslagsvurdering. 

Byggesak vurderer søknaden på følgende måte: 

Søknad og tegningsdokumentasjon er grundig og godt bearbeidet. Den arkitektoniske 

utformingen av hus C harmonerer med de bevaringsverdige bygningene og er tilnærmet 

lik med hus A og hus B.  

De to boligene, hus A og hus B, er plassert øst for den eksisterende funkisboligen og 

underordner seg denne. Derimot er hus C plassert sydvest for den eksisterende 

funkisboligen og virker dominerende, ved å utbygge både bakenfor og foran 

funkisboligen fremstår bebyggelsen som omfattende. Dette går på bekostning av 

bevaringen av både hageanlegget de bevaringsverdige bygninger og samspillet på hele 

eiendommen. 
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Det er en divergens i vurderingsgrunnlaget i saksbehandlingen.  Innledningsvis henvises 

det til at utformingen av hus C harmonerer med de bevaringsverdige bygningene. Videre 

vurderes at hus C er i disharmoni ved sin plassering i sydvest på tomten. Videre at 

denne plasseringen går på bekostning av de bevaringsverdige bygningene og samspillet 

på hele eiendommen. 

 

  
Illustrasjon med sammenstilling tegning hageanlegg / omsøkt tiltak som viser at omsøkt 
tiltak ivaretar reguleringens bestemmelser om å søke bevart terreng, hage og 
vegetasjon – kun eldre nyttevekster er omsøkt fjernet for å gi plass til hus C. 
 
Saksbehandlingen har ikke tatt stilling til at plasseringen av hus C gjort på en meget 
skånsom måte. Både i forhold til eksisterende bolighus, i forhold til eksisterende terreng, 
i forhold til eksisterende hage, og i forhold til vegetasjon av betydning for miljøet. 
 
Hus C er plassert på nedre platå i hageanlegget og mellom de avgrensende hekkene 
som definerer anlegget. Det er ikke gjort terrenginngrep slik at opplevelsen av et nytt 
bygg mellom ytre hekk og hekkene som definerer de ulike nivåer og soner innenfor 
opprettholdes. Både terreng og hage av betydning for miljøet ivaretas med planlagt 
plassering av hus C. I tillegg er vegetasjon av betydning for miljøet beholdt. Det er 
spesielt hekkene som definerer hagen, men også større «prydtrær» som inngår i hagen. 
Kun eldre nyttevekster i ytre hage, som, ref. fylkeskommunen, er preget av manglende 
skjøtsel, er fjernet. 
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Ansvarlig prosjekterende arkitekt har nennsomt prosjektert og omsøkt tiltak som er i tråd 

med og opprettholder reguleringsbestemmelsene for område SBb-1 

Da byggesak har basert sitt avslag på en feil anvendelse av reguleringsplanens 
bestemmelser og i motstrid med intensjonen bak reguleringsplanen påklages vedtaket. 
 

…. 
 
Viken fylkeskommune ga sin vurderer til søknad om 3 boliger på eiendommen. 
Fylkeskommunen har ikke gitt en egen uttalelse for dette tiltaket spesielt.  
 
Fylkeskommunen har lagt til grunn at reguleringsplanen skal tolkes som en verneplan. 
Dette er i motstrid med forarbeidet, intensjonen og vedtaket til reguleringsplanen. 
Reguleringsplans intensjon er å gi rom for en boligutvikling i tråd med det omsøkte 
tiltaket, og som ivaretar bevaringshensyn som er viktige for miljøet. 
 
I sin vurdering bekreftes at boligene har en utforming som harmonerer eksteriørmessig 
med de bevaringsverdige bygningene, og slik sett i tråd med bestemmelsene. Videre 
vurderes at tiltakets omfang også er innenfor tillatt BYA og tillatte byggehøyder. Det 
vurderes også at eksisterende hus og indre hage blir bevart, og at det kun er 
nyttevekstene i ytre hage som bygges ned og endres. 
 
I vurderingen mener fylkeskommunen at utbyggingen bør reduseres, til tross for at den 
er i tråd med reguleringsplanen. Videre anbefales at hus C, nederst i hagen mot 
Kirkeveien tas ut. Dette til tross for at hus C er godt tilpasset sine omgivelser, i tråd med 
bestemmelsene, også utnyttelse, høyder og etasjer, og underordner seg hageanlegget 
på en forbilledlig måte. 
 
Fylkeskommunen legger feilaktig til grunn at reguleringsplanen er å anse som en 

verneplan, og ikke en plan for utbygging og bevaring. Fylkeskommunen har lagt til grunn 

en feil tolkning av reguleringsplanen for sin uttalelse.  

Fylkeskommunen uttaler seg ut fra et ønske om å verne boligen fra 1930 tallet med 

tilhørende hageanlegget fordi det ble anlagt etter Olav L. Moens hageplan. Olav L. 

Moen var en kjent størrelse innen landskapsplanlegging, og de viktigste anleggene, hvor 

bl.a. hageanlegget til UMB er ett av de viktigste. 

Da fylkeskommunen har basert sin vurdering på en feil anvendelse av 
reguleringsplanens bestemmelser og i motstrid med intensjonen bak reguleringsplanen 
må uttalelsen tillegges mindre vekt enn hva byggesak har gjort. 
 
Vi er uenig i at tiltaket er en omfattende utbygging som ikke er i tråd med 

bestemmelsene i punkt 2 Område SBb-1 tredje kulepunkt. Tiltaket tilfredsstiller 

reguleringsplanens bestemmelser for Område SBb-1, også tredje kulepunkt om 

bevaring av eksisterende terreng, hage og vegetasjon. 
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Det er lagt stor vekt på prosjektering mht. bevaring. Tiltaket hensyntar og tilpasser seg 

eksisterende terreng, hage og vegetasjon. Videre harmonerer tiltaket arkitektonisk med 

eksisterende bebyggelse. 

 

Tiltaket er tilpasset med hensyn til å bevare eksisterende karakteristiske hagerom, slik 

at hagens romlige kvaliteter med vegetasjon opprettholdes med sine rette, stramme og 

avgrensede linjer og hekker. Tiltaket berører kun sydøstre del av hagerom, slik at 

hagerommets funksjon som «forhage» fortsatt eksponeres. 

 

«Midthage» med indre hagerom/platå rundt eksisterende bolig og uthus bevares, slik at 

hagekomposisjonen fortsatt er klart lesbar og opprettholder samspillet mellom hus og 

hage. Vedlegg 01 illustrerer de ulike hagerommene. 

 

Eksisterende vegetasjon bevares i all hovedsak. Kun opparbeidet plen og tre frukttrær 

fjernes til fordel for tiltaket.  Hekk langs tomtegrense mot vei reetableres, slik at mistet 

hagerom mot syd (ifm. makeskifte ved etablering av barnehage på 42/1/278) blir 

gjenskapt.  

 

Terreng endres svært lite ifm. tiltaket. Intern adkomst og snuareal på eiendommen til 

tiltaket gjøres med svært liten endring av terreng, og med et kjørbart areal av armert 

gress eller lignende vil arealet oppleves som grønt/gressplen. 

 

Tiltaket forholder seg til reguleringsplanens ramme for utnyttelse med 15 % BYA for 

Område SBb-1. Intensjonen med reguleringsplanen var å legge til rette for noe utvidelse 

av boligmassen og i tillegg å gi hageanleggene et visst vern. Derav den relativt lave 

utnyttelsesgraden (15 %). Ref. planbeskrivelsen datert 26.05.1999 ifm. 

reguleringsarbeidet (vedlegg 02).  

 

Til sammenligning ble utnyttelsesgraden for Område SBb-2 satt høyere (20 %) for å 

ivareta NLH (nå NMBU) sitt behov for boliger, hvorav den gamle bygningen 

«Kommandanten» ble forutsatt bevart. («Kommandanten» er senere revet i tråd med 
kommunalt vedtak.) 
 
 

…. 
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Konklusjon. 

I prosess med boligutviklingen i Kirkeveien 15, har byggesaksavdelingen i Ås kommune 

anvendt reguleringsplanens bestemmelser feil, og dermed fattet vedtak på feil grunnlag. 

 

Det er en klar forståelse at byggesaksavdelingen og Viken fylkeskommune har tillagt 
reguleringsplanen en intensjon som ikke er korrekt. Forarbeidet til reguleringsplanen 
med tilhørende saksutredning og vedtak fastslår at planen er en boligutviklingsplan. Men 
at det i forbindelse med boligutvikling skal vektlegges hensyn til eksisterende 
omgivelser.  
Innenfor planen er det gitt tillatelse til å rive ett av de eldste byggene tilknyttet NMBU 
samt å bygge i områder avsatt til park/bevaring. Dette understreker at planens intensjon 
er utbygging, ikke vern. 
 
 
Vedtak om avslag påklages da vedtaket er fattet på feil grunnlag. Omsøkt tiltak er 
prosjektert i tråd med gjeldende reguleringsplanbestemmelse for området SBb-1 krav 
om maks etasjer, høyder og utnyttelse. I tillegg er tiltakets plassering på den sydøstlige 
del av tomten hvor tiltaket har tilpasset seg det eksisterende terrenget, samt har 
tilpasset seg hageanlegg og vegetasjon på en forbilledlig måte.  
 
 
Saksbehandlingen bærer preg av en forutinntatt holdning at hageanleggets skal vernes i 
sin helhet uten at dette er forankret i reguleringsplan eller vernemyndigheter. 
 
 
Tiltaket bevarer eksisterende terreng, hage og vegetasjon av betydning for miljøet 
innenfor reguleringsplanens rammer og begrensing med byggbart areal (BYA) inntil     
15 %. Eksisterende bolig har bestående uberørt terreng, hage og vegetasjon omkring 
seg i hele nordre del av eiendommen og mot eksponert side mot vei/adkomst. I tillegg 
underordner tiltaket seg eksisterende bolig ved at tiltaket er lagt en hel etasje lavere, og 
er godt avskjermet bakenfor reetablering av hekk mot vei, mens eksisterende bolig er 
godt synlig over hekk mot vei i og med en hel etasje høyere enn tiltaket og terreng mot 
vei. Omsøkt tiltak er også tilpasset eksisterende terreng, hage og vegetasjon slik at 
hageanleggets karakteristiske romlige kvaliteter med vegetasjon opprettholdes med 
sine rette og stramme avgrensede linjer/hekker. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen 
Sivilarkitekt MNAL/Partner 


