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R-273 - Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - Klage på
vedtak

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-25
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.05.2014

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.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Behandlingsrekkefølge:
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø, 08.05.2014.
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (endelig avgjørelse).

Vedlegg:
Vedlegg 3_R-273_Reguleringskart.pdf, Vedlegg 4_R-
273_Reguleringsbestemmelser.pdf, Vedlegg 13_R-
273_GrunnundersøkelserSWECO.pdf, Vedlegg 12_R-
273_Notat_FundamenteringSWECO.pdf, Vedlegg 10_R-
273_Planbeskrivelse_SHARK_160413.pdf, Vedlegg 11_R-273_Ros-
analyse_SHARK_200413.pdf, Vedlegg 14_R-
273_Trafikkstøyvurdering_BrekkeStrand_250213.pdf, Vedlegg 5_R-273_Klage på
endret reguleringsplan_Beboere i Hogstvetveien 37-39-41_070413.pdf, Vedlegg
6_R-273_Klage på reguleringsplan_Gørild Steen_040413.pdf, Vedlegg 7_R-
273_Klage på reguleringsplan_Blystad_010413.pdf, Vedlegg 2_R-273_Returnerer
klagesak_FMOA_250214.pdf, Vedlegg 1_R-273_Saksutskrift_Endret reguleringsplan
for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak_300114.pdf, Vedlegg 9_R-
273_Forslagstillers_kommentarer.pdf, Vedlegg 15_R-273_Utenomhusplan4_søknad
rammetillatelse.pdf, Vedlegg 8_R-273_Forslagstillers kommentarer til nye klager.pdf

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter.
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Utskrift av saken sendes til:
Shark AS, Postboks 143, 1411 Kolbotn
Bolig & eiendomsutvikling AS, Kolbotn veien, 1410 Kolbotn
Adressater i følge liste

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for 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 tråd med nasjonale og regionale føringer.

Planforslaget forutsetter en % -BYA på 31 % for felt BB2, % -BYA på 35 % for felt
BB1, og % -BYA på 25 % for felt BF1 og BF2. For felt BB1 og BB2 er maksimal
gesimshøyde 8 m og maksimal mønehøyde er 9 m regnet fra planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For felt BF1 og BF2 er maksimal gesimshøyde
satt til 6,5 meter målt fra ferdig planert terreng. Høydeforskjellen mellom mønet og
laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter.

Saken ble behandlet i kommunestyret den 09.10.2013, og sendt ut til offentlige
myndigheter og berørte parter med underretning om klageadgang. Totalt kom det inn
tre klager. Hovedutvalget for teknikk og miljø behandlet klagene i møte den
23.01.2014. Hovedutvalget var på befaring i området før møtet. Saksbehandler og
forslagsstiller var til stede under befaringen. Hovedutvalget diskuterte seg fram til
følgende vedtak:

Klager fra naboer til gnr/bnr 54/342 tas delvis til følge. Høyde på sokkeletasje
skal bestemmes av kommunen. Høyden på underetasjens gulv skal ikke være
høyere enn høyden på gangveien utenfor tomta. For øvrig opprettholdes
kommunestyrets vedtak i sak 66/13, møtedato 09.10.2013.

Klage fra naboer til gnr/bnr 54/63 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.
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Planområdet markert med stiplet linje.

Saken ble så sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus returnerte klagesaken med følgende begrunnelse:

Hovedutvalgets vedtak innebærer en endring av kommunestyrets vedtak av
09.11.13, sak 66/13.

Når Hovedutvalget har tatt en klage til følge og omgjort et påklaget vedtak, vil
dette være et nytt enkeltvedtak som igjen kan påklages. Fylkesmannen kan
ikke se at kommunens omgjøringsvedtak er påklaget. Endringsvedtaket
gjelder et sentralt element i reguleringsplanen; byggehøyder. Fylkesmannen
finner imidlertid grunn til å bemerke at det er noe uklart om endringen gjelder
en enkelt eiendom eller alle eiendommene i reguleringsplanen. Fylkesmannen
har ikke kompetanse til å prøve de forhold som omfattes av endringsvedtaket.
Inntil vedtaket er påklaget foreligger det ikke en klagesak som Fylkesmannen
har kompetanse til å avgjøre. Saken returneres derfor til kommunen.

Fylkesmannen kan ikke se at partene har fått underretning omPlanutvalgets
omgjøringsvedtak med opplysninger om klageretten, jf. Forvaltningsloven (fvl.)
§ 27. Fylkesmannen ber kommunen om å underrette partene om adgangen til
å påklage omgjøringsvedtaket.

Videre hadde Fylkesmannen følgende bemerkning:
Fylkesmannen finner for øvrig grunn til å bemerke at Hovedutvalget for teknikk
og miljø har begrenset kompetanse til å endre et reguleringsplanvedtak, fattet
av kommunestyret, ved den forberedende behandlingen av en klage på dette
vedtaket. Hovedutvalgets kompetanse til å ta en klage til følge, uten å
forelegge saken for kommunestyret er begrenset til å vedta «mindre
endringer» etter pbl. § 12-14 andre ledd. Fylkesmannen ber kommunen
vurdere om endringen foretatt i vedtak av 23.01.2014 er en «mindre endring»
i pbl. § 12-14 andre ledd sin forstand.

BB254/63

BB1 54/342
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Hovedutvalget for teknikk og miljø har delegert myndighet til å vedta «mindre
endringer» etter plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-14. Rådmannen vurderer den
konkrete endringen som en utfylling innenfor hovedtrekkene til planen, jfr. § pbl. 12-
14 andre ledd. Endringen er en tilpassing av terreng, og ikke en endring av høydene i
seg selv.

Klager
På bakgrunn av Fylkesmannens uttalelse ble saken sendt ut på nytt til berørte parter
med opplysninger om klageadgang, jfr. forvaltningslovens § 27. Totalt er det
innkommet tre klager:

1. Beboere i Hogstvetveien 37A, 37B, 39B, 41A, 41B, i brev datert
23.01.2014
Klager viser til at det i reguleringsbestemmelsene er ulike høydebestemmelser
for eksisterende bebyggelse, felt BF1 og BF2, og for planlagt bebyggelse, felt
BB1 og BB2.

Klager viser til byggesøknad der den planlagte bebyggelsen på felt BB1 og
BB2 enkelte steder ser ut til å bli omtrent en etasje høyere enn eksisterende
bebyggelse på grunn av det skrånende terrenget. Bebyggelsen vil derfor
oppleves som et tre-etasjes bygg. Med tanke på innsyn og solforhold vil dette
være til betydelig sjenanse for naboene. Klager ønsker at
reguleringsbestemmelsene endres slik at maksimal gesimshøyde skal
beregnes fra ‘’laveste planert terreng’’ for felt BB1 og BB2, slik at
høydebestemmelsene er like for BB1 og BB2 som de er for BF1 og BF2.

Videre viser klager til omgjøringsvedtaket til Hovedutvalget for teknikk og
miljø. Klager er tilfreds over at klagen ble tatt til følge, men mener at det er
uklart om omgjøringsvedtaket gjelder for både BB1 og BB2. Klager ber om at
omgjøringsvedtaket gjøres gjeldende for både felt BB1 og for felt BB2. For felt
BB2 varierer høyden på gangveien utenfor tomta. Det er derfor ikke klart om
kravet til høyder skal beregnes fra en gjennomsnittlig høyde. I forlengelse av
dette er det uklart hvordan dette blir for de ulike byggene. Klager ønsker at
reguleringsbestemmelsene endres slik at det blir klarhet rundt disse punktene.

Rådmannens kommentar
Klager opprettholder i stor grad klagen fra forrige runde. Rådmannen viser til
hovedutvalgets omgjøringsvedtak der det vist til gnr/bnr 54/342 som tilsvarer
felt BB1. Klagen som gjelder gnr/bnr 54/63 som tilsvarer felt BB2 ble ikke tatt
til følge. Vedtaket gjelder derfor kun felt BB1. Rådmannen vurderer vedtaket
som noe uheldig da formuleringen åpner for tolkning. Rådmannen vurderer
likevel at forslagsstiller imøtekommer hovedutvalgets vedtak ved å bearbeide
det naturlige terrenget på felt BB1 slik at bebyggelsen blir liggende lavere. I
følge forslagstiller blir terrenget og bygget på felt BB1 senket med 1,1 meter.
Underetasjen vil da ligge ca. 20 cm høyere enn gangfeltet utenfor felt BB1.
Dette gir et stigningstall på 1:10. Årsaken til høydeforskjellen er hensynet til
avrenning fra bygget. Rådmannen vurderer dette som et mindre avvik, og
mener forslagstiller har imøtekommet hovedutvalgets vedtak.
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Med høyere utnyttelse og tettere bebyggelse vil innsyn bli et tema.
Planforslaget holder seg innenfor byggegrensene på tomten. Rådmannen
finner derfor ikke grunn til å kommentere temaet ytterligere.

2. Gørild Steen, Hogstvetveien 47A, i brev datert 04.04.2014
Klager viser til tidligere innspill til planen og vil opprettholde klagen, da klager
mener at innspillene ikke har blitt hensynstatt.

Klager viser til de ustabile grunnforholdene i området, og ber om at planen
hensynstar risikoen for skader på nabotomtene.

Videre viser klager til kotehøyder på eksisterende uteområder og dertil at den
planlagte bebyggelsen vil få en opplevd høyde på rundt 13 m sett fra
uteområdene til eksisterende bebyggelse. Klager viser til atden planlagte
bebyggelsen vil få balkonger mot syd, mens eksisterende bebyggelse har
soverom mot nord. Innsynet til både uteområder og inn på soverommene,
oppleves som sjenerende og klager mener dette vil forringe bokvaliteten
permanent.

Rådmannens kommentar
Rådmannen mener planen i stor grad har hensynstatt innkomne merknader og
klager. Blant annet har forslagstiller ved offentlig ettersyn redusert
utnyttelsesgraden for felt BB2, og imøtekommet hovedutvalgets vedtak ved å
bearbeide det naturlige terrenget på felt BB1 slik at bebyggelsen på felt BB1
ligger noe lavere.

Angående grunnforhold viser rådmannen til forslagstillers kommentarer datert
20.12.2013, risiko- og sårbarhetsanalysen datert 20.04.2013, og geologiske
undersøkelser foretatt av Sweco datert 26.04.2013.

Vedrørende innsyn, se kommentar over.

3. Reidun og Dag-Ragnar Blystad, Hogstvetveien 27, i brev datert
01.04.2014
Klager er nærmeste nabo på nordsiden. Som tidligere påpekt viser klager til at
planforslaget vil forringe solforholdene på klagers eiendom, og at den
planlagte bebyggelsen vil oppleves som en lang og høy vegg mot syd. Klager
mener også at planforslaget ikke kan sammenlignes med bebyggelsen på
Sollia da bebyggelsen der blir bygget ut som en helhet, og i et allerede etablert
småhusområde. Klager ber om at deres ønsker hensynstas ved at
lavblokkene på felt BB1 enten senkes ned i terrenget eller at bebyggelsen
avkortes med én etasje.

Rådmannens kommentar
Klagen ble avvist i forrige klagerunde. Rådmannen vurderer at det ikke har
kommet inn nye momenter som ikke har blitt vurdert på et tidligere tidspunkt,
og anbefaler derfor at klagen avvises.
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Vurdering
Kommunens ønske om å fortette og legge til rette for en høyere utnyttelse på
ubebygde eiendommer, som i Hogstvetveien, er i tråd med regionale og nasjonale
retningslinjer som vektlegger at boligbygging bør skje i sentrumsnære områder med
god tilgang på kollektivtransport. Planforslaget er derimot ikke i tråd med naboenes
ønsker. Utbygger har forsøkt å komme både kommunen og naboer i møte. Saken
kan sies å illustrere spriket mellom overordnede føringer og individets ønsker.

Alternativer
Rådmannen mener at det ikke er innkommet nye momenter, som ikke har blitt
vurdert på et tidligere tidspunkt i saksbehandlingen. Rådmannen vurderer forrige
vedtak som noe uheldig, da formuleringen tydelig har åpnet opp for tolkning.
Rådmannen mener likevel forslagstiller har imøtekommet klagene og hovedutvalgets
vedtak ved å bearbeide terrenget og senke planlagt bebyggelse på felt BB1 med 1,1
meter.

Alternativene kan oppsummeres som følgende. Enten avvises samtlige klager, og
saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen har påpekt at formuleringen i vedtaket er noe svak, da den ikke viser
til hvilket felt endringen gjelder for. Rådmannen viser til vedtaket der det tydelig vises
til hvilket felt endringen gjelder for; gnr/bnr 54/63 som tilsvarer BB2.

Alternativt kan utvalget imøtekomme klagen delvis, under forutsetning av at vedtaket
omformuleres slik at det tydelig kommuniserer hvordan klagen hensynstas. Dette vil
igjen være et nytt enkeltvedtak som igjen kan påklages med påfølgende politisk
behandling og behandling hos Fylkesmannen.

Som siste alternativ kan Hovedutvalget for teknikk og miljø imøtekomme klagene på
alle punkter, med den konsekvens at planen sendes tilbake til forslagstiller med
påfølgende runder med varsling, politisk behandling og en ny klageadgang for
berørte parter.

Konklusjon med begrunnelse
Rådmannen anbefaler at Hovedutvalg for teknikk og miljø avviser klagene, da det
ikke er innkommet nye momenter i saken som ikke har vært vurdert tidligere.

Kan vedtaket påklages?
Endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ikke påklages.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Hovedutvalgets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet.


