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Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak
D 512/12, den 18.01.2013

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/01643-4
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder bygnings- og reguleringssjefens
vedtak i sak nr 512/12, av 18.01.2013.

Klagen fra Akershus fylkeskommune tas ikke til følge.
Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til følge.
Klagen fra Statens vegvesen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse.

Ås, 24.04.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknikk og miljøsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1. Reguleringsplan med bestemmelser og situasjonskart, Vedlegg 2.
Tegninger og redegjørelse fra søker, Vedlegg 3. Rammetillatelse, Vedlegg 4. Klage
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vedlegg 5. Klage fra Akershus
fylkeskommune, Vedlegg 6. Klage fra Statens vegvesen, Vedlegg 7. Redegjørelse av
saken fra Teknikk og miljøsjefen, Vedlegg 8. Foreløpig oversikt av påløpte/ kostnader
som ikke lar seg reversere

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle sakens dokumenter i E-sak nr 12/2838 og 360 nr 14/01643

Vedtak i saken sendes til:
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Akershus fylkeskommune
IPD Norway AS
Vinterbro AS

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det er gitt dispensasjoner og tillatelse til oppføring av ishall på gnr 104 bnr 19,
Kveldroveien 6. Eiendommen er regulert med formål næringseiendom. Det er
innkommet klage på dispensasjonsvedtaket fra Akershus fylkeskommune,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen. De skriver at søknaden
skulle vært til uttalelse hos dem, at det er begått saksbehandlingsfeil og at de ville ha
frarådet kommunen å gi dispensasjon og tillatelse til oppføring av ishall på
eiendommen.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vinterbro Næringspark R-159, med
formål byggeområde –næringsformål. Se vedlegg 1.
Den 21.11.2012 ble det avholdt forhåndskonferanse hvor det ble notert at tiltaket var
vurdert i hovedutvalget for teknikk og miljø, og at det hadde fått tilslutning fra
samtlige partier.
Den 19.12.2012 mottok kommunen søknad fra IPD Norway AS om rammetillatelse
for oppføring av ishall på gnr 104 bnr 19, Kveldroveien 6. Det søktes om
dispensasjon fra byggegrense, grad av utnytting og formål, for å bygge ishall på
eiendommen. Se kopi av tegninger og redegjørelse i vedlegg 2.

Tiltaket er nabovarslet i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3. Det kom ikke inn
merknader.

Den 18.01.2013 ble det gitt dispensasjon og tillatelse til oppføring av ishall.
Se vedlegg 3.

Den 19.04.2013 ble det gitt igangsettingstillatelse for ishallen. Grunn-, terreng- og
fundamenteringsarbeider er utført. Alle andre materialer er bestilt og klare for
montering. Det er allerede brukt ca. kroner 18 millioner på tiltaket. Se vedlegg 8.

Det er søkt om spillemidler til prosjektet. I forbindelse med behandlingen av
spillemiddelsøknaden kom det fram at det er oppstått tvil om kommunens behandling
av saken. Den 20.03.2014 ble det sendt ut en redegjørelse av saken fra teknisk sjef.
Se vedlegg 7.

Kommunen mottok foreløpig administrativ klage på dispensasjon fra reguleringsplan
fra Akershus fylkeskommune den 03.04.2014. Se vedlegg 5.

Kommunen mottok klage på dispensasjon for oppføring av ishall fra Fylkesmannen i
Oslo og Akershus i brev av 01.04.2014. Se vedlegg 4.

Kommunen mottok klage på dispensasjon for oppføring av ishall fra Statens
vegvesen i brev av 10.04.2014. Se vedlegg 6.
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I en foreløpig oversikt fra søker er det gjort rede for påløpte kostnader og kostnader
på produkter som allerede er bestilt. Denne foreløpige kostnaden beløper seg til 18
millioner kroner. Se vedlegg 8.

Klager:
Akershus fylkeskommune skriver i sin klage blant annet:
Det er gitt dispensasjon for etablering av en ishall, som både vil ha lokal og regional
bruk og får mange besøkende og brukere. Anlegget planlegges for utleie av hallen til
ishockey og annen idrett på is. I tillegg åpnes det for utleie og annen bruk av anlegget
utenom ishockeysesongen, som også vil ha mange besøkende og brukere.

Området har dårlig kollektivtilbud, ingen busser på de tidene hallen vil være mest i
bruk. Denne type anlegg, som foreslås bygget med offentlig støtte, bør ha sentral
plassering med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivt.
Fylkesrådmannen mener det er meget uheldig om ishallen bygges i
næringsområdet. Etableringen er i strid med rikspolitiske retningslinjer for areal og
transportplanlegging og regionale føringer for etablering av publikumsrettet
virksomhet, og vi ville ha frarådet å gi dispensasjon om saken var blitt oversendt til
uttalelse.

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal det
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjonen. Fylkesrådmannen
vil mene at etablering av ishallen er en vesentlig endring av planens formål, som ikke
kan behandles som dispensasjon.
Saken har ikke vært oversendt berørte regionale myndigheter til uttalelse tidligere, jfr.
plan- og bygningsloven § 19-1 sier: «--- Regionale myndigheter hvis saksområde blir
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer,
plankrav og forbudet i § 1-8.»
Fylkeskommunen er regional planmyndighet og skulle hatt saken på høring,
fylkesrådmannen mener det er en saksbehandlingsfeil at saken ikke ble sendt
regionale myndigheter til uttalelse, og at vedtaket må anses ugyldig.

Fylkesrådmannen fremmer en foreløpig administrativ klage på Ås kommunes vedtak
av 13.01.2014, om å gi rammetillatelse med dispensasjoner for oppføring av ishall på
eiendommen 104/19.
Saken vil bli lagt fram for fylkesutvalget med en utdypet redegjørelse for saken og
begrunnelse for klagen. Fylkesutvalget tar i møtet 5.mai endelig stilling til om klagen
skal opprettholdes eller frafalles.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver i sin klage blant annet:
Som statlig myndighet med ansvar for oppfølgingen av Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP), reagerer Fylkesmannen på at
det er gitt dispensasjon fra reguleringsformålet byggeområde for næringsformål uten
at hensynet til mål og føringer i nevnte RPR er vurdert, og uten at regionale
myndigheter har fått anledning til å avgi uttalelse.

Fylkesmannen mener at det er et vedtak som lider av både saksbehandlingsfeil og
innholdsmessige feil og må kjennes ugyldig. Hadde Fylkesmannen som regional
myndighet fått saken til uttalelse, hadde Fylkesmannen sterkt frarådet kommunen å
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gi dispensasjon. Dispensasjonen vil komme i vesentlig konflikt med regionale og
nasjonale interesser.

Videre mener Fylkesmannen at kommunen ikke kan gi dispensasjon da første vilkår
i pbl § 19-2, 2. ledd ikke er oppfylt. Det står i pbl. § 19-2, 2. ledd at sitat;
dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentligtilsidesatt. Bygging
av en ishall på 2997 m2 BRA utgjør en vesentlig tilsidesettelse av både hensynet
bak reguleringsformålet til næringsparken og formålet om bærekraftig utvikling i
plan- og bygningslovens formålsparagraf. I og med at første vilkår ikke er oppfylt kan
heller ikke kommunen vurdere og anse andre vilkår i dispensasjonsbestemmelsen
som oppfylt. Vilkårene er kumulative, dvs. begge må være oppfylt for at
dispensasjon kan gis.

Det andre vilkåret i bestemmelsen er at det må foreligge kvalifisert overvekt av
fordeler fremfor ulemper for en dispensasjon. Fylkesmannen mener det i denne
saken ikke foreligger kvalifisert overvekt av fordeler for å gi tre dispensasjoner fra
gjeldende reguleringsplan.
Dispensasjonen medfører vesentlig konflikt med viktige regionale og nasjonale
interesser slik de er nedfelt i RPR-ATP, Klimaforliket og Nasjonal transportplan.
Disse skal legges til grunn i en kommunens vurdering og tillegges en særlig vekt ved
vurderingen av hvorvidt dispensasjon kan gis eller ikke jfr. 19-2, 4. ledd.
Fylkesmannen mener denne vurdering er ikke gjort i kommunens vedtak.

Statens vegvesen skriver i sin klage blant annet:
Statens vegvesen skal som sektormyndighet ivareta mål og føringer for samordnet
areal- og transportplanlegging. Dette innebærer å arbeide for å begrense
transportbehovet og sikre mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport.

En ishall er publikumsrettet og bilbasert. Det er etter Statens vegvesens vurdering
ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere at tiltaket ikke vil bidra til mer støy eller
trafikkbelastning i området.

Ulike type virksomheter genererer ulik mengde og type trafikk. Det er derfor viktig at
nye virksomheter etableres i samsvar med ABC-prinsippet «rett virksomhet på rett
sted». Prinsippet innebærer at virksomheter som tiltrekker seg mye publikum bør
lokaloseres til områder med god kollektivdekning. Statens vegvesen vurderer at en
ishall på eiendommen bryter med ABC-prinsippet.
Av samme årsaker vurderer Statens vegvesen tiltaket til å være i strid med
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Eiendommen er vurdert å være egnet til næring/lagervirksomhet med få ansatte og
besøkende og til bilbasert godstransport. Statens vegvesen savner en vurdering fra
kommunen om behovet for areal til lokalisering av virksomheter som er i tråd med
gjeldende reguleringsformål. Tilsvarende savner vi en lokaliseringsanalyse for mulige
alternative lokaliseringer av ishallen, som i større grad egner seg for publikumsrettet
virksomhet.
Statens vegvesen mener at saken skulle vært behandlet som en reguleringsendring
og ikke som en dispensasjonssak.
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Statens vegvesen mener at saken skulle vært oversendt dem til uttalelse, jfr. plan- og
bygningslovens § 19-1. Statens vegvesen mener derfor at kommunens vedtak ikke
er gyldig fordi Statens vegvesen ikke fikk mulighet til å gi uttalelse til søknaden om
dispensasjon før kommunen fattet vedtak.

Økonomiske konsekvenser:
Ja. Kommunen har gitt igangsettingstillatelse. Det er utført grunnarbeider, hallen er
bestilt, produsert og er klar for levering. Det er medgått kostnader for omkring 18 mill.
kroner. Dette er penger tiltakshaver vil kreve godtgjort dersom hallen ikke kan reises
som planlagt og godkjent.

Alternativer:
Slik rådmannen ser det, er det to alternativer:

1. Kommunen kan avvise klagene fra fylkeskommunen, fylkesmannen og
vegvesenet og opprettholde rådmannens vedtak. En kan så håpe at de tre
klagene frafalles, eller at de ikke fører fram når de blir endelig behandlet av
overordnet organ.

2. Kommunen kan omregulere tomta der ishallen blir bygd slik at formålet blir i
tråd med byggetillatelsen. Det siste vil ta tid.

Vurdering og konklusjon:
Det er søkt om og gitt tillatelse til oppføring av en ishall. Det er i søknaden med
følgeskriv ikke nevnt flerbrukshall.

Det er orientert om at hallen skal være en trenings- og rekrutteringshall. Det er liten
tribunekapasitet.

Ishockeyutstyr er romstort og tungt og en må derfor anta at de fleste som kommer til
ishallen vil komme med bil. Veiene i området er bygget for tunge og brede kjøretøy
og veisystemet vil derfor fint klare denne trafikken. Det er parkering på eiendommen
og i tillegg er det gjort avtale med naboeiendommene om utvidet parkering på
kveldstid.
Det er gangavstand fra Vinterbro og Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole og
ishallen vil bli liggende rett ved bussholdeplass.
Det er bygd ny gang og sykkelvei som knytter området til Vinterbro.
Det er mangel på ishaller i området og kommunen ser meget positivt på at privat
aktør ønsker å bygge en hardt tiltrengt hall.

Kommunen ser i ettertid at saken skulle vært oversendt regional og statlig myndighet
for uttalelse og beklager at dette ikke ble gjort før vedtak ble fattet i saken.

Det var imidlertid bred enighet i hovedutvalg for teknikk og miljø om at tiltaket skulle
komme til gjennomføring. Det er videre vanskelig å skulle tenke seg en eiendom som
er bedre egnet til ishall for trening, da det er et godt utbygd område med hensyn til
vegnett og parkeringsarealer, samtidig som eiendommen er knyttet til
kollektivtransport og gang/sykkelvei. Den omsøkte ishallen er en trenings- og
rekrutteringshall med få tilskuerplasser og kan derfor ikke sammenlignes med
ordinære ishaller med tribunekapasitet for arrangement av kamper. Ishockey krever
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mye og tungt utstyr som vanskeliggjør bruk at kollektivtransport, og hvor bruk av bil til
og fra hallen derfor blir nødvendig. De eventuelt få andre tilskuere, utenom fører av
bilen og andre familiemedlemmer, kan komme til hallen med buss og sykkel.
Skulle hallen plasseres i nærheten kollektivknutepunkt som for eksempel
togstasjonen i sentrum av Ås, ville det bli svært vanskelig med henblikk på trafikk og
parkeringsmulighet.
Kommunen mener at det er større fordeler knyttet til tiltaket, ved at det vil bli mulighet
for barn og unge å trene i en ishall, enn ulemper, ved at formålet fravikes. Ishallen vil
bli mest brukt til tider hvor den andre trafikken på feltethar stilnet. Kommunen mener
at godkjente plassering er god, og det er ikke lett å tenke seg en annen plassering
som ikke vil medføre større ulemper enn denne plasseringen.

Kommunen vurderer at omsøkte tiltak ikke medfører vesentlig konflikt med viktige
regionale og nasjonale interesser nedfelt i RPR-ATP, Klimaforliket og Nasjonal
transportplan. Kommunen finner at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Rådmannen foreslår at bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak nr D 512/12, av
18.01.2013, opprettholdes.

Kan vedtaket påklages?
Ja

Ikrafttredelse av vedtaket:
Etter endelig avgjørelse.


