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SAKSUTREDNING:

Søknaden gjelder:
Saken gjelder søknad om oppføring av ishall. Hallen har et bebygd areal på 2677 m?.
Tomten har et areal på 6007 m?. Grad av utnytting etter utbygging blir 44 %.

Reguleringsmessige forhold:
• Reguleringsplan for Vinterbro Næringspark (R-159), vedtatt av kommunestyret

02.04.1997.
• Byggeområde for næringsformål.
• Maks. tillatt bebygd areal (BYA) er 30 %.

Andre reguleringsmessige forhold som har betydning for saken:
Bebyggelsen kan oppføres med møne- og gesimshøyde på inntil 12 meter målt fra
laveste ferdig planert terreng. I tillegg tillates teknisk takoppbygg med høyde inntil 2,5
meter minimum 3 meter inn fra hovedgesims.

Dispensasjonssøknad med begrunnelse:
• Det er søkt om dispensasjon for overskridelse av byggegrense i vest. Som

begrunnelse er oppgitt at den aktuelle grense er mot et bratt skrånende terreng
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som er regulert til friområde. Friområdet ligger vest for tomten som søkes
bebygget.

• Det er søkt om dispensasjon for å overskride maksimal grad av utnyttelse. Det vil
dermed bli et mindre areal til blant annet parkering innenfor eiendomsgrensene. Ut
fra funksjon og bruk, vurderes byggets utforming og plassering til å være optimalt
med hensyn på utnyttelse av arealet på tomten. Tomten grenser mot friareal, noe
som gjør at det vil virke åpent rundt bygget. Tomten har god tilknytning til
kollektivtransport. Det er opparbeidet gang- og sykkelvei. Det antas at dette gir et
noe mindre behov for parkeringsareal. Naboeiendommene er bebygget med
mindre areal enn reguleringsbestemmelsene gir rom for, og disse tre tomtene sett
under ett er BYA omkring 30 %. Det er gitt mulighet for å benytte arealer på
naboeiendommer til parkering, og dette vurderes som kompenserende for
overskridelse av bebygd areal. Avtaler om å benytte naboeiendommer til parkering
er gitt skriftlig.

• Det er søkt om dispensasjon for å avvike formålsbestemmelsen i
reguleringsplanen. Det er søkt om å bygge en ishall og ikke et bygg for næring.
Som begrunnelse er oppgitt at områdets miljø og veier tilfredsstiller behovet som
er naturlig ved bruk av ishallen. Sammenlignet med næring vil ikke ishallen
medføre negative konsekvenser i form av belastende støy eller trafikk.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold tilplan- og bygningslovens§
21-3. Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere.

Ansvar, kvalitetssikring og kontroll:
Ansvarlig søker godkjennes iht. skjema søknad om tillatelse til tiltak. Ansvarlige
foretak for øvrig godkjennes iht. søknad om ansvarsrett. Godkjenningen gjelder kun
det aktuelle tiltaket det er søkt om. Godkjente ansvarsretter er listet opp i
nedenforstående tabell.

Ansvarsrett for sentralt odk ente foretak tildeles i fol ende funks oner:
Ansvarli søker SØK
IPD Norwa AS TKL 2 Hele tiltaket
Ansvarli pros ekterende PRO
IPD Norway AS TKL 2 Totalprosjektering: geoteknikk,

ventilasjon- og klimainstallasjoner,
bygningsfysikk, brannalarm, nødlys og
ledesystem, konstruksjonssikkerhet,
brannsikkerhet, vannforsynings-, avløps-
og fjernvarmeanlegg, sanitær-, varme- og
slukkeinstallas'oner, op malin steknikk.

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at kontrollarbeidet utføres og
dokumenteres, samt at systemkravene i byggesaksforskriften er oppfylt.

Gjennomføringsplan:
Det går fram av gjennomføringsplanen at foretakene har avgitt samsvarserklæring
innenfor sitt ansvarsområde på at det ikke er avdekket gjenstående arbeider som er
til hinder for å gi rammetillatelse/igangsettingstillatelse/tillatelse.
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Eventuelt:
Ved rive- og rehabiliteringsarbeider over 100 m2 og nybygg med bruksareal over 300mskal det utarbeides avfallsplan. Avfallsplan må også utarbeides for konstruksjoner
og anlegg hvor totale avfallmengde overskrider 10 tonn. For rive- og
rehabiliteringsarbeider med bruttoareal over 100 mska det i tillegg utarbeides
miljøsaneringsbeskrivelse. Dokumentasjon på avfallshåndtering vedlegges ikke
søknaden, men oppbevares hos ansvarlig søker og skal fremlegges ved eventuelt
tilsyn, jf. TEK§ 9-6.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Det er søkt om dispensasjon for å avvike reguleringsbestemmelsene på tre områder.
Tiltaket vil føre til at reguleringsbestemmelsenes krav til grad av utnytting og
byggegrense i vest overskrides, og at formålsbestemmelsen fravikes. Tiltaket vil
følgelig være i strid med reguleringsplanen, og etter plan- og bygningsloven er denne
bindende. Tiltaket må derfor ha dispensasjon etter§ 19-2 i plan og bygningsloven
2008, og etter denne bestemmelsen kan det gis dispensasjon hvis ikke hensynene
bak bestemmelsene 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.

Eiendommen er regulert til næringsformål. En ishall vil ikke medfør negative
konsekvenser for området sammenlignet med hva et næringsbygg ville gjort. Det vil
ikke bli mer støy eller trafikkbelastning i området enn ved utbygging til næringsformål.

En del av byggegrensen mot vest vil bli overskredet. Bygget ligger likevel mer enn 4
meter fra eiendomsgrensen. Den delen av byggegrensen som blir overskredet ligger
mot et friområde og terrenget er skrånende. Bygningen vil dermed ikke framstå som
inneklemt i området.

Tillatt grad av utnyttelse overskrides. De to naboeiendommene i sør, gnr 104 bnr 37
og gnr 104 bnr 38 og eiendommen som søkes utbygget, var tidligere en eiendom.
Den 19.12.2006 ble det gitt tillatelse til deling. Det foreligger skriftlig avtale med
eierne av de to eiendommene om at det kan benyttes henholdsvis 15 og 20
parkeringsplasser på disse eiendommene på kveldstid og i helgene. Dette vil være et
kompenserende tiltak mot overskridelse av grad av utnytting, da det er på kveldstid
og i helger hallen blir mest brukt.

Etter en samlet vurdering, hvor hensyn til naboer og feltet som helhet er vektlagt,
mener bygningsmyndighetene at det ikke vil medføre ulemper ved å gi dispensasjon.

VEDTAK:

•  Bygnings- og reguleringssjefen gir i medhold av§ 19-2 i plan- og
bygningsloven av 2008 dispensasjon fra gjeldende regulering (R-159)
vedrørende grad av utnytting, byggegrense og arealformål og godkjenner i
medhold av $ 20-1 i plan- og bygningslovens $ 20-1 de anmeldte byggeplaner
av ishall på gnr 104 bnr 19, Kveldroveien 6, tegning datert 13.12.2012
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•  Under henvisning til saksutredningen gir bygningsmyndigheten i medhold av
plan- og bygningslovens §§ 22.3 og 23.1 ansvarsrett i de oppgitte funksjoner.

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse.
Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt:

1. Ansvarlig utførende for påvisning er selv ansvarlig for tiltakets plassering og at
avstander til vei og eiendomsgrenser overholdes.

2. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/rørleggermelding skal være godkjent av
kommunalteknisk avdeling.

Forøvrig skal følgende oppfylles:

3. Graving må ikke påbegynnes før eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om
dette gis hos Geomatikk AS tlf. 09146. Påvisning av vann- og avløpsledninger og
graving i offentlig vei meldes til Teknisk etat ved kommunalteknisk avdeling.

4. Ansvarlig foretak er selv ansvarlig for at tiltaket ikke plasseres i konflikt med
ledninger og kabler.

5. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal være innbetalt til kommunekassen
senest ved tilknytning.

6. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra
rørlegger.

7. Årsgebyret for vann og avløp skal betales etter målt forbruk, dvs. at det skal
installeres vannmåler. Installasjonen skal utføres av ansvarlig rørlegger. Ansvarlig
rørlegger får vannmåleren utlevert hos As kommune v/kommunalteknisk
avdeling. Tiltakshaver vil bli fakturert for vannmåleren.

8. Ildsteder skal rapporteres til kommunen på As kommunes rapporteringsskjema.
9. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning mot

nabo må ikke være brattere enn 1:2 og avsluttes minst 0,5 m fra nabogrense.
10. Avkjorselen må opparbeides i samsvar med As kommunes veinorm, med den del

av veinormen som omhandler  private avkjørsler til kommunale veier.  Jf.
vedlegg.

11. Oppsamlingsenhet for avfall skal plasseres i henhold til kommunal
renovasjonsforskrift; jf. §§ 7 og 8.

lgangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og
bygningslovens§ 21 nr. 2 første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt
nødvendig kontroll.

Krav til utførelse:
Alt arbeid skal utføres i samsvar med plan- og bygningsloven, teknisk forskrift,
normalreglement for sanitæranlegg og As kommunes vedtekter til plan- og
bygningsloven.

Tillatelsens gyldighet:
Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.
Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og
bygningslovens§ 21-9.
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Gebyr:
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr 191 865,- (inklusiv kr 6 000,- for
dispensasjon) etter As kommunes gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal
innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens $ 33-1.

Klageadgang:
Dette vedtak er gjort i henhold til fullmakt, og i samsvar med $ 1-9i plan- og
bygningsloven av 2008 og forvaltningslovens kap. VI §§ 28-33 kan vedtaket
påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket kom fram til den påførte adresse.
Klages stiles til fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til kommunen.

Ivar Gudmundsen
Bygnings- og reguleringssjef

Inger Torild Hågensen
Avdelingsingeniør

Kopi:
Kommunalteknisk avdeling
VINTERBRO AS, Ryenstubben 2, 0679 OSLO
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