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R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - Søknad om dispensasjon fra
rekkefølgekrav

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04444-12
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra rekkefølgekrav
i reguleringsplan for Campus Ås.

Vilkåret for dispensasjonen er at gående og syklende sikres på en forsvarlig måte
under anleggsperioden, og at gang- og sykkelveien langs Kirkeveien skal være ferdig
opparbeidet før barnehagen i Utveien 4 (OP17) gis brukstillatelse.

Ås, 14.2.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Tidligere politisk behandling:
R-255Reguleringsplan for Campus Ås, vedtatt av kommunestyret 20.6.2012.

Vedlegg som følger saken trykt:
1. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav, datert 6.12.2013.
2. Reguleringskart, datert 22.11.2013.
3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.12.2013.
4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 3.2.2013.
5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 4.2.2013.
6. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 24.1.2013.

Utskrift av saken sendes til:
Statsbygg v/Einar Skåre, Postboks 8106 Dep., 0032 Oslo

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken
I reguleringsplanen for Campus Ås, vedtatt 20.6.2012 er det et rekkefølgekrav knyttet
til lokalisering av ny barnehage ved krysset Kirkeveien/Utveien. Eksisterende
barnehage, Åkebakke barnehage, er lokalisert inne på Campusområdet.

«Gang- og sykkelveien langs østsiden av Kirkeveien, fra Meierikrysset opp til Utveien
6, skal ferdigstilles før det gis igangsettelse til byggingav barnehage i Utveien 4
(OP17).».
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Det er mottatt en søknad om dispensasjon fra rekkefølgekraveti reguleringsplanen
fra prosjekteringsgruppen i Statsbygg AS. Statsbygg søker om å forskyve tidspunktet
for ferdigstillelse av gang- og sykkelvei langs østsiden av Kirkeveien. Statsbygg
begrunner søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan med fremdriften av
byggeprosjektet på OP5 (nye Veterinærhøgskolen/Veterinærinstituttet, plassert
nordvest for Urbygningen).

For å bygge gang- og sykkelveien trenger Statsbygg tiden fram til sommeren 2014
for å utarbeide byggeplan, innhente nødvendige godkjenninger, utlyse
anbudskonkurranse og engasjere entreprenør. Dersom gang- og sykkelveien er
ferdig høsten 2014 vil det være et halvt år til barnehagen må være ferdig bygget og
innredet. Statsbygg vurderer dette som for kort tid. Videre påpeker de at
konsekvensene vil bli store, dersom barnehagen ikke blir ferdig i tide, da dette vil
forsinke oppstart av tomtearbeidene på OP5.

Statsbygg vurderer nåværende trafikkmengde på Kirkeveien som begrenset, og
påpeker at det finnes alternative veier som beboerne øst for Kirkeveien kan benytte.
Videre mener de at behovet for gang-/sykkelvei først oppstår når barnehagen åpner.
Avslutningsvis understreker Statsbygg at en dispensasjon vil løse et stort
framdriftsproblem knyttet til gjennomføringen av byggeprosjektet på OP5.

Innkomne forhåndsuttalelser:
Totalt er det innkommet tre uttalelser.

1. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 3.2.2013.
2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 4.2.2013.
3. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 24.1.2013.

Oppsummering av uttalelser fra overordnete myndigheter:
1. Statens vegvesen, datert 3.2.2013.

Statens vegvesen mener at behovet for gang- og sykkelvei vil langs østsiden
av Kirkeveien vil være størst i forbindelse med drift av barnehage i Utveien 4.
En endring i rekkefølgekravet, som omsøkt, anser Statens vegvesen som ikke
å være i konflikt med deres interesser. Utover dette har Statens vegvesen
ingen ytterlige merknader.

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 4.2.2013.
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen foretar en nøye vurdering ut fra
lokale forhold etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19, og anbefaler
at kommunen i denne saken vurderer trafikkforholdene i anleggsfasen
spesielt, også med hensyn til utbyggingen på Einarstujordet. Videre viser
fylkesmannen til aktuelle overordnede føringer som skal ivaretas i kommunens
vurdering av dispensasjonen, jf. fylkesmannens forventningsbrevtil
kommunene av 4. mars 2013 og til fylkesmannens og fylkeskommunens
dispensasjonsveileder.

3. Akershus fylkeskommune, datert 24.1.2013.
Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de
interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom
kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- og
bygningsloven § 19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.
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Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Fylkesrådmannen minner om
kommunens adgang til å stille vilkår.

Vurdering med begrunnelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19 har kommunen rett til å gi dispensasjon fra
bestemmelser. Det bør merkes at kommunens adgang til å gi dispensasjoner er
betydelig innskrenket etter den nye plan- og bygningsloven.

Fra plan- bygningsloven § 19-2:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. (…) Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet.»

Som planmyndighet har kommunen ansvaret for at innbyggernes sikkerhet, herunder
trafikksikkerhet, ivaretas på en god måte. Anleggsvirksomheten på Einarstujordet
medfører allerede økt trafikk på strekningen Kirkeveien, og utbygging av ny
barnehage vil ytterligere forverre situasjonen. Rekkefølgekravet ble fastsatt nettopp
for å sikre gående og syklende under anleggsperioden. Rådmannen er derfor kritisk
til Statsbyggs tilnærming til saken. At det tar tid å frigjøre tomter, innhente
godkjenninger og utlyse anbudskonkurranse m.m. burde være kjent.

Fra plan- bygningsloven § 19-2:
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.»

Samtidig vurderer rådmannen konsekvensene for Åkebakke barnehage, ved å avvise
søknaden om dispensasjon, som svært alvorlige. Dersom barnehagen i Utveien 4
ikke er ferdigstilt til arbeidene på OP5 begynner, vil Åkebakke barnehage bli omringet
av anleggstrafikk. For å unngå ulempen dette vil medføre kan kommunen dispensere
fra rekkefølgekravet, og forskyve tidspunktet for ferdigstillelse av gang- og
sykkelveien. Vilkåret for å gi en dispensasjon må være at gående og syklende sikres
på en forsvarlig måte på denne strekningen under anleggsperioden, og at gang- og
sykkelveien er ferdig opparbeidet samtidig med barnehagen. Konsekvensene av å gi
dispensasjon er at man fraviker den opprinnelige planen og de vurderingene som
ligger bak denne.

Konklusjon:
Rådmannen har foretatt en konkret vurdering av saken, og har kommet fram til at
hensynet til barna i Åkebakke barnehage synes mer tungtveiende enn andre hensyn.
Rådmannen foreslår at dispensasjon gis da fordelene ved å gi dispensasjon synes
større enn ulempene.


