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Rådmannens innstilling:
Klage på vedtak av R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29 –51, tas
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 66/13, møtedato 09.10.2013,
opprettholdes.
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Ås, 09.01.2014
Trine Christensen
Rådmann

Greta Elin Løkhaug
Fungerende plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Behandlingsrekkefølge:
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø, 23.01.2014.
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (endelig avgjørelse).
Vedlegg som følger saken trykt:
1. Klage fra naboer gnr. 54, bnr. 343, datert 24.11.2013.
2. Klage fra beboere gnr. 54, bnr. 340, datert 28.11.2013.
3. Klage fra Reidun og Dag-Ragnar Blystad, datert 25.11.2013.
4. Forslagsstillers kommentarer, datert 20.12.2013.
Utskrift av saken sendes til:
Shark AS, Postboks 143, 1411 Kolbotn
Bolig & eiendomsutvikling AS, Kolbotn veien, 1410 Kolbotn
Adressater i følge liste

Side1 av 4

Ås kommune
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken
Planområdet ligger mellom Hogstvetveien og Østfoldbanen, ca. én km sør for Ås
sentrum. Planområdet har et areal på ca. 18 dekar, og omfatter eiendommene gnr.
54, bnr. 63, 340, 342, 343 og 349. Bakgrunnen for reguleringen var å oppdatere
eldre planer samt å legge til rette for en noe høyere utnyttelse på de ubebygde
arealene.
I høringsuttalelsene stilte flere naboer seg kritisk til foreslått utnyttelsesgrad og
høyder på de ubebygde tomtene. På bakgrunn av uttalelsene ble utnyttelsesgraden
endret for felt BB2 fra BYA 35 % til BYA 31 %. I praksis vil dette si at man har
redusert antall boenheter fra totalt 48 til 38 boenheter, og at lavblokkene på to etasjer
vil bli noe kortere enn først foreslått. Utnyttelsesgraden for felt BB1 og høyder ble
ikke endret.

Ortofoto av planområdet.

Klage:
Kommunestyrevedtaket ble annonsert 12.11.2013, og ble sendt berørte parter i brev
datert 31.10.2013, med underretting om klageadgang. Totalt er det innkommet tre
klager:
1. Klager fra naboer gnr. 54, bnr. 343, datert 24.11.2013
Klager ønsker at bestemmelsen «maksimal mønehøyde er 9 m regnet fra
planert gjennomsnittsnivå» endres til «maksimal mønehøyde er 9 m».
Klager mener den planlagte bebyggelsen på gnr. 54, bnr. 342 vil gi innsyn til
nabobyggene, og være til stor sjenanse for beboerne. Klager viser til
byggesak der kotehøyden for første etasje ligger på kotehøyde 87. I følge
klager vil dette gi et bygg på vel 13 meter, noe som oppleves for høyt.
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Videre viser klager til SWECOs geotekniske rapport og krever at det settes
krav til utbygger i reguleringsbestemmelsene for å forhindre setningsskader på
eksisterende bebyggelse. Klager ønsker også bestemmelser for støy og
støyende arbeider under anleggsperioden.
2. Klage fra beboere gnr. 54, bnr. 340, datert 28.11.2013
Beboere i Hogstvetveien, gnr. 54, bnr. 340, påpeker at gesims- og
mønehøyder for BB1 og BB2 er satt til 8 meter og 9 meter regnet fra planert
terrengs gjennomsnittsnivå, mens for BF1 og BF2 er gesims- og mønehøyden
satt til henholdsvis 6,5 meter og 9,5 meter målt fra ferdig planert terreng. Da
felt BB1 og BB2 ligger i skrånende terreng med høyeste punkt mot jernbanen,
så mener klager at plasseringen av byggene vil føre til atbyggene vil bli
betydelig høyere i vest enn i øst, og at byggene derfor vil framstå som tre
etasjers høye i stedet for to etasjers høye.
Klager foreslår at punkt 2.1 b endres til: Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 35
% for BB1 og 31 % for BB2 inkludert carport/garasje/p-plasser på terreng,
areal under terreng med uteareal medtas ikke. Maksimal gesimshøyde er 8 m
og maksimal mønehøyde er 9 m regnet fra laveste ferdig planert terreng.
3. Klage fra Reidun og Dag-Ragnar Blystad, datert 25.11.2013
Klager ønsker at området skal reguleres til småhusbebyggelse med
gesimshøyde på 6 meter. Alternativt foreslår klager å trekke garasjen ut fra
blokken mot deres eiendom med garasjer som frittstående enheter. Klager
mener den planlagte bebyggelsen vil oppleves som en vegg mot deres tomt
og forringe solforholdene på deres eiendom.
Kommentar til klagene:
Rådmannen har gått gjennom forslagstillers kommentering av klagene og viser til
disse, se vedlegg 4. Forslagsstillers kommentarer vurderes i hovedsak til å være i
tråd med rådmannens oppfatning. Rådmannen har følgende tilleggskommentarer:
Høyder
I klagene kritiseres høydebestemmelsene for felt BB1 og BB2, og flere av klagerne
ønsker at bestemmelsen skal endres fra gjennomsnittlig planert terreng til laveste
ferdig planert terreng. Tidligere har det vært praksis i kommunen å fastsette høyder
fra lavest ferdig planert terreng. Med tanke på bakgrunnen for reguleringen er det
naturlig at bestemmelser endres som en følge av endrede føringer for fortetting i
sentrumsnære områder. Høydebestemmelsen for Hogstvetveien lyder «maksimal
gesimshøyde er 8 meter og maksimal mønehøyde er 9 meter regnet i fra planert
terreng gjennomsnittsnivå rundt bygningen.». Formuleringen er hentet fra veiledere
utformet av Miljøverndepartementet/Statens bygningstekniske etat, og er vanlig i
andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.
Høydebestemmelsen åpner for to etasjers bygg på flatt terreng, med mulighet for
underetasje delvis under terreng ved skrått terreng. Bestemmelsen gir utbygger noe
frihet til å bearbeide terrenget og slik sett justere byggehøydene. Formuleringen må
sees som et teknisk verktøy, for prosjekterende ved utforming av nye bygg og for
kommunen som saksbehandler ved byggesaksbehandling.
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Det er foretatt en helhetsvurdering av forslagstiller av de ubebygde tomtene der blant
annet topografi, byggegrenser og grunnforhold ligger til grunn for valgt løsning.
Terrenget på de ubebygde arealene skråner fra ca. kotehøyde 90 i vest til ca.
kotehøyde 85 i øst. Lavblokkene planlegges lagt inn i det skrånende terrenget med
garasjekjeller delvis under terreng. I praksis vil dette bety at lavblokkene vil framstå
som to etasjers høye mot jernbanen i vest, og som tre etasjers høye mot
Hogstvetveien i øst. Med tanke på terrengtilpasning og omkringliggende
bebyggelsesstruktur, både på andre siden av jernbanen og på Sollia, vurderes to
etasjer med garasjekjeller delvis under terreng som rimelig høyde. Ved å legge
parkeringen i garasjekjeller unngår man å beslaglegge uteoppholdsareal, i tillegg til å
skjerme bebyggelsen mot veien. Videre vil orienteringen av lavblokkene gi sørvendte
fasader, og et mer åpent visuelt inntrykk fra veien som samsvarer med bredde på
nabobygg.
Bebyggelse
Bakgrunnen for reguleringen var nettopp å oppgradere eldre planer og
bestemmelser, og å legge til rette for en høyere utnyttelse på de ubebygde arealene.
Dette ble gjort med tanke på områdets nærhet til Ås sentrum og Ås stasjon. Det
vurderes derfor som mindre aktuelt å regulere området til småhusbebyggelse, slik
som tidligere planer la opp til.
Vurdering:
Høyder og utnyttelsesgrad har vært et gjennomgangstema under reguleringen. I tråd
med nasjonale og regionale føringer ønsker kommunen å legge til rette for fortetting i
sentrumsnære områder. Området er preget av ulike boligtyper, fra frittliggende
småhus til rekkehus. Planen vurderes derfor å være tilpasset omkringliggende
bebyggelsesstruktur. Samtidig er det viktig for kommunen å sikre godt bomiljø for
innbyggerne. Gode solforhold, tilrettelagte leke- og uteområder, og muligheter for å
gå og sykle er viktige komponenter i et godt bomiljø. Planen vurderes til å ivareta
bomiljøet på en god måte.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen kan ikke se at det er innkommet nye momenter under
klagebehandlingen som ikke har vært vurdert tidligere. Rådmannen vurderer tidligere
innvendinger til forslaget som tilstrekkelig tilgodesett. Planen vurderes som godt
gjennomarbeidet, og i tråd med nasjonale og regionale føringer for fortetting i
sentrumsnære områder. Rådmannen anbefaler at klagen avvises, og oversendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
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