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Vinterbro Ishall - Arealdisponering og byggesak
Ås kommune er kjent med at det er oppstått noe tvil vedrørende plassering og tomt
for Vinterbro ishall. Plasseringen av hallen og arealformålet for tomta, har vært
drøftet og behandlet av kommunen, dels politisk og dels administrativt.

Behandling:
- Representant for tiltakshaver ble invitert til å orientere om planen for ishallen i

hovedutvalg for teknikk og miljø 27/9- 2012.
- Etter orienteringen var det spørsmålsrunder og diskusjon.
- I protokollen fra møtet står det:

Orientering fra Dagfinn Lindberg som selv er fra Hockeymiljøet. Informerte om
at det er sprengt kapasitet i ishallene. Selskapet foreslår å sette opp en ishall
på tomt eid av Vinterbro AS i Vinterbro næringspark. Dette blir en trenings- og
rekrutteringshall, med andre ord blir det ikke så store tribuner. Godt egnet for
foreninger og klubber. Interessert i å høre kommunens syn på dette. Et samlet
HTM var positive til disse planene.

- Konklusjon: Et samlet HTM var positive til planene. Detvar da kjent at hallen
var tenkt bygd i et område regulert til næring. Det var ingen ønsker eller krav
om å behandle byggesaken politisk.

- Det ble holdt forhåndskonferanse med tiltakshaver og søker.
- Det ble søkt om rammetillatelse med dispensasjon fra overskridelse av

byggegrense, maksimal utnyttelse av tomta og formålsbestemmelsen. Som
begrunnelse for dispensasjonen 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.

- Søknaden ble nabovarslet, ingen protester mottatt.
- Det ble gitt rammetillatelse 18.1.2013 med nødvendige dispensasjoner.

Hovedbegrunnelsen for dispensasjonen var at en ishall ikke vil medføre
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.
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- Søknaden ble ikke sendt til fylket for uttalelse. Vurderingen var at området var
regulert til utbyggingsformål.

Trafikkforhold:
- Ishockeyutstyr er romstort og tungt. En må derfor anta at de fleste som

kommer til ishallen, vil komme med bil. Veiene i områdeter bygget for tunge
og brede kjøretøy. Veisystemet vil fint klare denne tilleggstrafikken. Det er
parkering på eiendommen. I tillegg er det gjort avtale med naboeiendommene
om utvidet parkering på kveldstid.

- Det er gangavstand fra Vinterbro og Nordby skole og Nordbytun
ungdomsskole

- Ishallen ligger rett ved bussholdeplass.
- Det er bygd ny gang og sykkelvei som knytter området til Vinterbro.
- Ishallen vil være både et lokalt anlegg for Nordby og Vinterbro, men også et

regionalt anlegg som ligger sentralt i forhold til nærliggende kommuner (Rett
ved E6 og E18) som Ski, Oppegård, Vestby, Frogn og Nesodden.

Hvor nødvendig det var å sende denne saken til Fylkesmannen for uttalelse kan
diskuteres. Tomta var regulert til utbyggingsformål. Det er mangel på ishaller i
området, og når det kom tilbud fra private aktører om å bygge en tiltrengt hall, var
kommunen velvillig til initiativet. Kommunen har imidlertid endret praksis i løpet av
det siste året og sender nå søknader om å fravike gjeldende arealdisponering til
uttalelse før vedtak fattes.

Tiltaket er tildelt programsatsingsmidler fra kulturdepartementet og kommunen har
derfor sett det som viktig å gjennomføre denne. Garantisaken har vært krevende,
men det er tinglyst erklæring i saken og har gitt ekstra garanti.

Med hilsen

Arnt Øybekk
Teknikk og miljøsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.


