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Follo Entreprenørbygg AS 

Postboks 38 

1416 Oppegård 

 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   14/00780-2 Annette Grimnes 15.04.2014 
    

Gnr 54 bnr 429 - Søndre Moer - Felt B5 – Rettet rammesøknad - Boligbygg A  
 

RAMMETILLATELSE  

etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
Delegert sak nr: 14/00780. 

 

Det vises til søknad om rammetillatelse, mottatt 20.02.2014. Tiltaket er avhengig av 

dispensasjon fra gjeldende bebyggelsesplan og reguleringsplan når det gjelder 

bygningenes plassering, antall etasjer og tomteutnyttelse. Dispensasjonssøknaden er 

behandlet og godkjent i delegert sak nr. 14/01387-2. 

GNR/BNR 54/426 

TILTAKETS ADRESSE Heggveien 8-14  

Søndre Moer, felt B5 – Boligbygg A 

TILTAK Nybygg, stort frittliggende boligbygg i 2 etasjer 

ANSVARLIG SØKER Follo Entreprenørbygg AS 

TILTAKSHAVER Myrvoll Bolig AS 

TILTAKETS BYA  254m2 

TILTAKETS BRA 404m2  

% BYA ETTER UTBYGGING 3 % 

 

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

VEDTAK  

 
A. På bakgrunn av godkjent dispensasjonssøknad i delegert vedtak 14/01387-2 

den 31.03.2014, godkjenner kommunen i medhold av PBL. §§ 20-1 og 21-2 5. 
rammetillatelse for oppføring av nytt boligbygg A på gnr. 54, bnr.  
426 – Heggveien 8-14. 

B. Kommunen gir i medhold av PBL. § 22-3 ansvarsrett til følgende foretak: 

Foretaksnavn Tiltaks-

klasse 

(TKL) 

Funksjon  
(SØK/PRO 
/KPR/UTF/ 
KUT) 

Fagområder L= Lokal  

S =sentral 
godkjenning 

Follo Entreprenørbygg AS, 
967 110 612 

TKL. 1 SØK Søkefunksjon S 
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Foretaksnavn Tiltaks-

klasse 

(TKL) 

Funksjon  
(SØK/PRO 
/KPR/UTF/ 
KUT) 

Fagområder L= Lokal  

S =sentral 
godkjenning 

Klepp Prosjektering AS, 
967 386 510 

TKL. 1 PRO Arkitektonisk utforming, 
planløsning, 
terrengprofiler og 
plassering på kart 

S 

 
Ansvarlige foretak anses å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften 
(SAK10) slik at godkjenning kan gis. 
 
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. 
 
Godkjente tegninger: 

 Situasjonskart datert 24.01.2014, mottatt 20.02.2014. 

 Fasade- plan- og snitt tegning datert 25.10.2013, mottatt 20.02.2014. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått 
igangsettingstillatelse.  

 
Forøvrig minner vi om at: 

1. Friområdet skal opparbeides før brukstillatelse. 
2. Ansvarlig foretak skal forestå beregning og utstikking av bygningen i henhold 

til godkjent plassering. Ansvarlig søker skal sende inn kontrolldokumentasjon 
for innmåling av plassering før støping av fundament igangsettes.  

3. Byggefeltet ligger i god avstand til jernbanen. Reguleringsplanbestemmelsene 

pkt. 12 om støy skal overholdes dersom bygninger eller utomhusarealer blir 

utsatt for et høyere støynivå enn fastsatt i Miljøverndepartementet rundskriv, 

skal fasader, vindu og utomhusarealer støyisoleres/skjermes i samsvar med 

kravene. 

4. Det anbefales at det leggs opp til alternativ oppvarming/tilknytning til 
fjernvarmeanlegg i henhold til PBL. §27-5 i forhold til konsesjonsområdet. 

5. Det skal utarbeides en avfallsplan for tiltaket. Dokumentasjon på 

avfallshåndtering vedlegges ikke søknaden, men oppbevares hos ansvarlig 

søker og skal fremlegges ved eventuelt tilsyn, jf. TEK § 9-6. 

6. Krav fra andre myndigheter skal etterkommes, herunder arbeidstilsynet. 
7. Det skal utarbeides branndokumentasjon for hele bygget etter at prosjektet er 

ferdigstilt.  
8. Det skal inngås en serviceavtale for brannalarmanlegget før det gis 

brukstillatelse.  
 

Kommunalteknisk etat krever: 
1. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/rørleggermelding skal være godkjent 
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av kommunalteknisk avdeling.  
2. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra 

rørlegger.  
3. Vannmåler skal installeres og fås ved henvendelse til Ås kommune.  
4. Ansvarlig rørlegger får vannmåleren utlevert hos Ås kommune 

v/kommunalteknisk avdeling. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal være 
innbetalt til kommunekassen senest ved tilknytning.  

5. Ved eventuell tilkobling av anleggsrigg på byggetomten skal det tas kontakt 
med kommunalteknisk avdeling. 

6. 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. 

 
Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og 
bygningslovens § 21 nr. 2 første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt 
nødvendig kontroll. 
 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 
Gyldighet: 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningslovens § 27. 

Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder dersom 

arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. PBL. § 21-9. Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til 

annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. 

 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-
9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, 
dersom ikke annet følger av § 19. 

 
 

SAKSUTREDNING 

 

Bakgrunn: 
Tidligere innsendt søknad på 48 leiligheter på felt B5 ble trukket av ansvarlig søker. 

Det er nå innsendt revidert prosjekt på grunn nabomerknader og kommunens innspill 

på valg av adkomst fra Bjørkeveien som var i strid med regulert friområde.  

 
Tiltak: 
Det søkes oppført 1 av 6 boligbygninger i 2 etasjer, som til sammen utgjør 42 

leiligheter.  Bebyggelsen tilsvarer det som er oppført på nabofeltet B6.  

 

Boligblokk A består av 3-roms og 2-romsleiligheter som til sammen utgjør 6 

boenheter. Nærmere utredning av tiltaket er gitt i søknadsskjema med vedlegg. 

Særskilt følgeskriv er datert 19.02.2014.  
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Det er innsendt søknad om boligblokker på felt B5 og tilhørende sportsboder og 

garasjer/parkering på nordvestre del av hvert delfelt inne på byggefeltet B5. 

Frittliggende sportsbod på 5,3m2 BRA per bolig.  

Parkeringsdekningen er for både to- roms og tre- roms leilighet 1,5 plasser hvorav en 

i garasje og 0.5 er på terreng.  

Sykkelparkering kan skje i garasje/carport eller i sportsboder. Disse tiltakene 

behandles som separat byggesak.  

 

Byggefeltet 

Tomten er godkjent fradelt. Eksisterende område er dyrket mark. For å ta opp det 

skrånende terrenget mot sydøst søkes feltet delt i tre deler som avtrappes med 14 

boliger på hvert delfelt. Hvert delfelt får adkomst fra Heggveien. Alle veier plasser og 

gangveier blir asfaltert. Alle plener blir tilsådd med gress. Skråninger brattere enn 1:3 

blir pålagt duk og bark. Alle frittstående terrengmurer (tørrmurer) blir like. Det settes 

opp galvanisert flettverksgjerde som sikringsgjerd på alle terrengmurer.  

 

Adkomst 

Eiendommen er planlagt med adkomst fra Heggveien og med mulig gangadkomst fra 

Bjørkeveien over gang- og sykkelvei og gangvei over friområdet, felt F2.  

Det planlegges løfteplattform (heis) i hver bygning slik at alle boligene får trinnfrie 

adkomster.  

 

Nabovarsling 

Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket og dispensasjonssøknaden i henhold til plan- 

og bygningslovens § 21-3, og det er innkommet flere merknader. 

 

Merknader er innkommet fra styret i Søndre Moer B4 sameie gnr. 54m bnr. 417 og 

nabo i Heggveien 133, eier av gnr. 54, bnr. 406. 

 

Merknadene fra sameiet som i hovedsak går ut på følgende: 

Sameiet viser til plan- og bygningslovens § 43 og krav til prosjektering av avkjørsler 
og veiloven med tanke på barn og unges oppvekstvilkår. De er bekymret for 
ytterligere 42 boenheter skal benytte samme tilkomstvei som 37 boenheter på 
byggefeltet B4 og barnehagen Moerlia barnehage, da de mener det utgjør en 
betydelig risiko for barna i området. 
 
En foretrukket løsning er å legge avkjørselen fra Bjørkeveien som har gangvei og 
kjøre inn over friområdet. Noe de anser som en liten dispensasjon som kommunen 
bør vurdere. Argumentene er at det er en sikker avkjørsel på en bredere vei hvor 
byggegrensen er på 14 meter fra kant regulert gangvei. Sitat «Rette avkjørsler 
normalt på en lagt rett offentlig vei med gangvei, gir en langt forbedret situasjon 
sammenlignet med den opprinnelige; avkjørsler på en smalere vei uten gangvei.» 
 
Subsidiært ønsker de «at det iverksettes tiltak som ivaretar trafikksikkerhet samt at 
det planlegges for miljøtiltak som gir et innbydende gatemiljø til gavn for hele 
nærmiljøet». 
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Forslag til tiltak: 

 Se på mulighetene for å etablere et mindre fortau langs den ene veikanten, 
opphøyd fra kjørebanen.  

 Etablering av fartsdempere 

 Veiskilting med barn leker. 

 Planting av trær langs Heggveien som vist i opprinnelig plan. 
 
Dersom det ikke er mulig med avkjørsel fra Bjørkeveien bør de punktvise tiltakene 
stilles som krav ved eventuell igangsetting. 
 
Ansvarlig søkers vurdering av merknadene: 

Kommentarene omhandler for det meste trafikksikkerhet og tiltak i forhold til dette.  
 
I henhold til reguleringsbestemmelser og bebyggelsesplan skal Heggveien betjene 
feltene B4 og B5. Heggveien betjener i dag 37 boliger på felt B4. I tillegg til dette blir 
det 42 boliger på felt B5. Det vil nødvendigvis bli mer bilkjøring ved utbygging av felt 
B5, men situasjonen er etter ansvarlig søkers syn, noe mer nyansert enn hva 
sameiet beskriver. Av 37 boliger på felt B4 har 21 boliger biladkomst nederst i 
Heggveien og benytter ikke veien opp forbi felt B5. Biladkomst til boligbygg A og B 
(14 boliger) på felt B5 vil være lengst ned i Heggveien, og vil i liten grad benytte veien 
videre oppover feltet.  
 
Når det gjelder gangadkomst er det naturlig at felt B5 benytter gangveien ut på gang 
og sykkelvei langs Bjørkeveien hvor de har tilgang opp mot Briskeveien og ned mot 
Askeveien. På øvre del av felt B4 er det laget gangvei ut på Briskeveien.  
 
Hele Søndre Moer ligger i sone med fartsgrense 30km/timen. Av tiltak ser vi det 
vanskelig å etablere fortau langs Heggveien, men ser fordelen av at det etablere 
fartsdumper og skilting (barn leker) ved innkjøring til Heggveien (felt B4 og B5). 
 
Boligene på felt B5 vil ligge en del lavere enn boligene på felt B4, samt at de er 
trukket et godt stykke unna felt B4. Denne vil gi et åpent utsyn mot sydøst for 
boligene på felt B4. Garasjebyggene for felt B5, langs Heggveien vil skjerme 
gårdsrommene på felt B5.  
 
Pga. frisikt mot Heggveien vil det ikke bli plantet trær her, men det vil bli plantet trær 
på friområdet F2 langs Bjørkeveien ned til der akebakken begynner.  I tillegg til dette 
vil det bli plantet trær på feltene F2 og F3 som vist på oversiktsplanen ned mot 
Askeveien.  
 
Reguleringsmessige forhold 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Søndre Moer (R-199) regulert til 

byggeområde for boliger. Innenfor området tillates oppført boligblokker innenfor de 

byggegrenser som planen viser. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert 

carport/garasje/uthus. Egnet uteareal for leiligheter i boligblokk skal være minst 

100m2. Friområdene i planen skal opparbeides før brukstillatelse gis for tilstøtende 

byggeområder. Alle friområder skal beplantes med trær slik at de framstår som et 

sammenhengende grøntdrag. På feltene B4, B5, B6 og B7 tillates det oppført inntil 

seks mindre frittliggende bygninger med plass for miljøstasjon og sykkelparkering. 
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Ansvarlig søker har prosjektert dette løst med lukkede avfallsbeholdere tilrettelagt for 

rullestolbrukere med doble løftekroker for enkel avfallshåndtering. Lukkede beholdere 

gir lite lukt.  

 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 

Ettersom dispensasjonsspørsmålet er avklart er tiltaket i samsvar med gjeldende 

regulering, lov og forskrift. Kommunen kan ikke se at utbyggingen vil medføre 

ulemper for omkringliggende bebyggelse og miljø. Dokumentasjon etter SAK10 

kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. Rammetillatelse gis derfor som omsøkt, men 

det tillates kun 2 etasjer på boligbyggene på byggefelt B5. Øvrige etasjer vil ikke bli 

tillatt etter delegert vedtak om dispensasjon sak nr. 14/01387-2. 

 

Ansvarlig søker har vurdert naboenes ønske om fortau langs veikant og konkludert 

med at det er vanskelig å få til. Forslag om fartsdumper ansees som et positivt tiltak i 

likhet med skilting om barn leker. Kommunens veimyndighet kan kontaktes for 

oppsetting av skilt. Atkomstveien er i tråd med bebyggelsesplan og reguleringsplan. 

Det må påregnes økt trafikk ved utbygging av regulerte boligfelt som i dette tilfellet 

hvor cirka halvparten av bebyggelsen på felt B4 og B5 som er avhengig av 

Heggveien som atkomst. Kommunen godkjenner tiltaket, og kan ikke imøtekomme 

naboenes ønsker om atkomst via friområdet til Bjørkeveien. Beplanting av trær er 

gjennomtenkt og akseptabelt så lenge det ikke hindrer frisikt.  

 

Igangsettingstillatelse, eventuelt oppdelt i ønsket antall igangsettingsetapper, vil 
være gjenstand for egen søknad og med dokumentasjonskrav, hver for sin del, etter 
SAK10 kapittel 5. 
 

Avfallsplan 

Der det er krav om avfallsplan og miljøsaneringsplan skal sluttrapport med 

dokumentasjon for den faktiske disponeringen av avfallet sendes inn ved anmodning 

om ferdigattest. Ferdigattest vil ikke bli gitt hvis denne dokumentasjonen ikke er 

komplett.  

 

Gebyr (iht. Ås kommunes gebyrregulativ): 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 73.800, - etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- 
og bygningslovens § 33-1. 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1. Saksbehandling tiltak Kr. 10.600 pr. 
boenhet 

6 Kr. 63.600,- 

2. Ulovlighetsgebyr Kr.   

Bet. 4. Arealtillegg per m2 

bruksareal over 200 m2 
Kr. 50,- 204m2 Kr. 10.200,- 

3. Lokal godkjenning av 
foretak 

Kr. 1.030,-   

Total sum: Kr. 73.800,- 
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Adressering 

Oppmålingsavdelingen har utarbeidet adresseplan for ovennevnte eiendom. Planen 

er i samsvar med mottatt byggesak som tilsier at atkomsten er fra Heggveien. 

(Tidligere mottatt tomtedelingssak viser atkomst fra Bjørkeveien). Adresseringen er, 

etter gjeldende registreringsintruks, gjort slik at enheter på bakkenivå med egen 

inngang, er tildelt spesifikt husnummer, mens enheter i 2. etg. Får felles husnummer. 

Enheten her må da benytte bolignummeret i tillegg til felles husnummer. Adressene 

vil bli matrikkelført samtidig med føring av byggesaken.  

 

Med hilsen 

 
 
  
Arve Bekkevard Annette Grimnes 
Leder for bygg og geodataavdelingen Avdelingsingeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Kopi:   
Kommunalteknisk avdeling            
 


