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Gnr 54 Bnr 1 - Søndre Moer felt B5 - Klage på rammetillatelse 
 
Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/03935-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.08.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke nye momenter i 
saken og tar derfor ikke klagen til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. 
 
 
Ås, 12. 08.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
1. Klage på rammetillatelse, 2. Svar på mottatt klage fra ansvarlig søker, 3. Godkjent 
rammetillatelse , 4. Følgebrev til rammesøknad, 5. Søknad om tillatelse byggefelt B5, 
boligbygg A, 5a. Kommentar til revidert prosjekt, felt B5, Søndre moer gnr. 54 bnr. 1, 
5b. SituasjonsplanSMB5, 5c. SøndreMoerB5, 5d. UtomhusSMB5, 5e. 
Terraseringsplan, 5f. Oversikt S. Moer, 5g. BoligA 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ansvarlig søker  
Styret i Søndre Moer B4 Sameie  
 
SAKSUTREDNING: 
 
Saksopplysning: 
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Sameiets styre i Søndre Moer B4 klager på godkjent rammetillatelse for nytt boligfelt 
B5 på Søndre Moer. Det klages på to forhold.  
 
Klagen går i hovedsak på atkomstveien inn til boligfeltet og trafikken dette medfører 
for å skjerme barna som bor på Søndre Moer felt B4, mest mulig fra Heggveien. 
 
Utbygger har innsendt flere løsninger for prosjektet til kommunen, som sameiet fra 
felt B4 har vært involvert i under utformingen av forslaget. Det forrige prosjektet ble 
trukket etter at kommunen påpekte at det kom i strid med reguleringsplanens formål, 
da adkomstvei gjennom friområde er i strid med planens intensjon og formål. I følge 
tidligere teknisk sjef Arnt Øybekk var intensjonen med friområdet å få til en akebakke 
ned til lekeplassen langs med Moerveien.  
 
Sameiet ser helst at utbygger følger bebyggelsesplanen beplanter med trær og at det 
opparbeider flere lekeplasser på nytt byggefelt. Videre ønsker de at det 
implementeres en gangvei på 1-1,5 meter langs med Heggveien. 
 
Gjeldende reguleringsplan for Søndre Moer har sine svakheter da plankart ikke 
samsvarer med faktisk terreng ute i marka. Rådmannen presiserer at 
bebyggelsesplanen for området, som i sin tid ble laget for et helt annet prosjekt fra 
tidligere eier, er erstattet av reguleringsplan med detaljregulerings i følge PBL § 12-3. 
Det er motstrid mellom gjeldende reguleringsplankart og bebyggelsesplan. 
Rettspraksis er at nyere planer går foran eldre planer, jf. lex posterior.  
 
Det andre forholdet det klages på er kommunen som har forsømt sin 
informasjonsplikt etter vedtaket om rammetillatelse. Da sameiets leder etterlyste 
vedtak i byggesaken var det kun sendt ut godkjent rammetillatelse til ansvarlig søker 
fra kommunens side. Sameiet fikk umiddelbart kopi av vedtakene. Det vil si etter 
avtale kopi av vedtak for hvert av byggene, da de øvrige vedtak er identiske på grunn 
av lik utforming. Den sene underretningen har saksbehandler beklaget overfor de 
berørte og gitt forlenget klagefrist som de har overholdt i denne saken etter 
forvaltningslovens regler om klagebehandling. 
 
Kommunen har behandlet søknaden opp mot reguleringsplanens begrensninger og 
omsøkt prosjekt kan la seg gjennomføre. Dersom kommunen skal imøtekomme 
klagen må det dispenseres fra reguleringsplanens formål friareal, og tillate veiareal 
som punkterer grøntdraget, og legge atkomstveien fra Bjørkeveien, hvor det er en 
gangvei. Kommunen har tidligere vurdert dette alternativet til å medføre økt behov for 
støttemurer og mer terrengbehandling på grunn av terrengforskjellene med tanke på 
atkomsten vinterstid. Det er også vurdert som uheldig å kjøre gjennom et friområde. 
Det er mer skånsomt med kun gangadkomst over friområdet.   
 
Kommunen har godkjente rammetillatelse for oppføring av 6 boligbygg i 2 etasjer, 
som til sammen utgjør 42 leiligheter.  Bebyggelsen tilsvarer det som er oppført på 
nabofeltet B6. Garasjer og sportsboder inngår i rammesøknaden. Det er også gitt 
igangsettingstillatelse for tiltaket, men oppfordret utbygger til å avvente utbygging av 
boligene til klagesaken er ferdigbehandlet.  
Det vises til innsendt klage på rammesøknad fra styret i sameiet Søndre Moer felt 
B4. Se vedlegg. 
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Klagen fra sameiet på Søndre Moer felt B5 går i hovedsak ut på følgende: 

 Det vises til alle barna som bruker Heggveien daglig til lek og gangvei til og fra 
barnehage. Veien ser de på som smal privat tilkomstvei til boligene på feltet. De 
kommer med bekymring for ytterligere 42 boenheter som skal benytte seg av 
denne veien som bilvei og bekymrer seg for dette og ser det som en drastisk 
økning av trafikken. De mener utbygger bagatelliserer sameiets bekymring ved å 
si påpeke at 14 av boligene ikke benytter Heggveien fullt ut da de kjører inn til 
boligene fra svingen i begynnelsen av veien. Denne avkjørselen mener de er det 
farligste farligste punktet nedover Heggveien for ungene. Argumentet er at barn 
sykler i full fart nedover veien og har ingen mulighet til å se hva som kommer 
rundt svingen og nå blir barna utsatt for trafikk fra innkjørselen til nytt boligfelt i 
tillegg. 

 Gangveien som utbygger har anlagt på øvre del av felt B4 har ikke beboerne 
adgang til uten å først ferdes langs Heggveien.  

 Sameiet foreslår fortau langs den ene veikanten, opphøyd fra kjørebanen. Et 
minstekrav dersom trafikksikkerheten for myke trafikanter skal opprettholdes. Et 
mindre fortau på 1-1,5m bør utbygger kunne klare å etablere.  

 Videre viser de til 3 lekeplasser som er tegnet nedover felt B5. Disse påståes  
fjernet fra utbyggers plan, og styret kan ikke se at det er gitt dispensasjon for 
dette.  

 All planlagt vegetasjon er plassert i bunnen på fellesområdet nedenfor felt B4 og 
B5 i motsetning til den opprinnelige planen som viser trær plantet gjennomgående  
på alle feltene, og spesielt langs veiene. Dette reduserer støy og gir et lunere 
nærmiljø.  

 Sameiet mener fortsatt at det ville være klart mer fordelaktig å legge innkjørslene 
fra Bjørkeveien». Akebakken er så slakk at det tviles på at den vil fungere. 

 
Follo Entreprenørbygg AS som er ansvarlig søker har følgende tilsvar datert 
10.06.2014: 
Planbestemmelser: Gjeldende bestemmelser vil kunne gi blokker i 3 etasjer med ca. 
52-54 boligenheter. Planlagt bebyggelse er kun i 2 etasjer med 42 boligenheter som 
gir 10-12 færre boliger enn planbestemmelsene gir rom for.  
Heggveien: I følge planbestemmelsene skal Heggveien betjene både felt B4 og B5. 
Planen angir veibredde og ikke fortau eller gang- og sykkelvei langs Heggveien. 
Sameiet skriver i sin klage at «Heggveien blir benyttet til lek for barn». 
Trafikksikkerheten må tas alvorlig. Bilvei er ikke egnet som lekeområde for barn. 
Små barn som ferdes langs bilvei bør ha tilsyn av voksne til de er modne nok til å 
ferdes alene. Søker viser til Statens vegvesens og Trygg trafikks anbefalinger for 
ferdsel til barn på vei. Fartsgrensen er 30km/t. Det er bilførers ansvar å overholde 
dette. For å tvinge bilførerne å holde lav fart har ansvarlig søker tilbudt å etablere 
fartsdumper i den private delen av Heggveien. 
Boligfeltet B4 har tre adkomstmuligheter opp til Dr. Sødringsvei. Gangsti langs 
friområdet F5 vil bli opparbeidet. 
Adkomst til Bjørkeveien: Sameiet mener det vil være fordelaktig om adkomstveien til 
felt B5 blir lagt ut til Bjørkeveien. Dette vil medføre bilvei over friområde, samt over 
gang- og sykkelvei, i tillegg til at det vil stride imot gjeldende planbestemmelser. 
Forslaget er tidligere forelagt kommunen. Kommunen ønsket ikke å dispensere for 
dette, og mente at gjeldende planbestemmelser skulle følges. 
Støy: Planlagte garasjer på felt B5 er lagt som 3 rekker med 12 stk. garasjer i hver 
rekke langs Heggveien. Parkering og innkjøring i garasjer ligger lavere enn 
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Heggveien. Garasjerekkene vil danne skjerming mot Heggveien og felt B4 og dempe 
for evt. støy fra biler. De fleste av boligene på feltet B5 er trukket godt vekk fra felt 
B4, og søker kan vanskelig se at dette kan være et støyproblem.  
Lekeplasser: Sameiet mener reguleringsplanen viser 3 lekeplasser på felt B5. 
Hverken reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen viser dette. Bestemmelser i 
bebyggelsesplan sier at det på friområdene kan opparbeides lekeplasser med 
lekeutstyr. Det vil bli etablert lekeplass på friområdet F2 på nedsiden av felt B5. Det 
er tidligere etablert lekeplass på friområdet F3. 
Trær langs Heggveien: 
Sameiet mener at det skal plantes trær langs Heggveien i tråd med «den 
opprinnelige planen». Hverken reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen viser 
beplantning. Bestemmelsene i tilknytning til bebyggelsesplanen sier at det på 
friområdene skal beplantes med trær slik at de fremstår som et sammenhengende 
grøntdrag. Det vil bli plantet trær i tråd med oversiktsplanen for friområdet F2,F3. 
Trær vil bli plantet i år på områder som ikke blir berørt av utbyggingen på felt B5. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er positiv til at utbygger har forsøkt å imøtekomme borettslagets ønsker 
under prosessen med byggesaken.  
 
Rådmannen har vurdert at det er for smalt med gangvei langs Heggveien og i strid 
med reguleringsplanens formål. Bjørkeveien er regulert til å betjene feltene B4 og B5.  
Det er dessuten kort vei til gangvei langs med Bjørkeveien. Kommunen har 
behandlet søknaden opp mot gjeldende plan og forsøkt å unngå for mange 
dispensasjoner. 
 
Forrige forslag til prosjektet viste adkomst fra Bjørkeveien og da gav sameiet sin 
tilslutning. Da var det ikke sagt noe om problemet med økt trafikk. Støyen er ikke 
målt og påstander om støy og ulykke er ikke dokumentert. Etter kommunens erfaring 
er det lite trafikk på dagtid og fartsgrensen er lav i området. De som benytter veien er 
beboerne i nærområdet. Det må påregnes økt trafikk ved etablering av nye regulerte 
boligfelt. 
 
Rådmannen ser positivt på utbyggers ønsker å legge til rette for barns lek på sikre 
områder ved å anlegge fartsdumper, lekeplasser, beplante og etablere ferdig 
friområdene som er regulert i henhold til planen.  
 
Etter gjeldende reguleringsplan og bebyggelsesplan er det lagt opp til enda flere 
boenheter og mer trafikk enn det som utbygger har søkt om. Det kan ikke sees bort 
fra at en ny prosjektering av boligfeltet kan føre til et økt antall boenheter eller økt 
bygningshøyde med enda en etasje, som kan føre til en økt samlet belastning for 
boligområdet. 
 
Det klages på at reguleringsplan ikke er fulgt da 3 lekeplasser i felt B5 er fjernet fra 
utbyggers plan og styret kan ikke se at det er søkt om dispensasjon fra dette. 
Når det klages på at lekeplasser er utelatt eller fjernet, så finner rådmannen at dette 
må bygge på en misforståelse av gjeldende plan. De 3 lekeplassene er vist på en 
illustrasjonsplan, men ikke i reguleringsplan eller bebyggelsesplanen. En 
illustrasjonsplan er ikke en juridisk bindende plan, og det er derfor ingen krav om at 
de opparbeides. De lekeplasser som vises i gjeldende plan for området opparbeides. 
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Rådmannen vurderer at det er mulig å etablere akebakke på nedre del av friområdet 
og ser dette som positiv bruk av friområdet i tråd med gjeldende plan.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har vurdert klagen og finner ikke at det fremkommer nye momenter som 
ikke rådmannen  har vurdert tidligere. Klagen tas ikke til følge, og saken kan 
oversendes til fylkesmannen for avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft umiddelbart og oversendes fylkesmannen.  
 
 
 


