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Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor. 
 
Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/00596-33 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.10.2014 

 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner en reduksjon av antall 
parkeringsplasser fra 6 til 4. I medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven 
godkjennes de anmeldte planer for opparbeidelse av 4 parkeringsplasser på gnr. 42 
bnr. 82, Lyngveien 3, i henhold til situasjonsplan 001 datert 10.09.2014. 
Parkeringsplassene opparbeides omgående. 
 
Ås, 06.10.2014 
 
Trine Christensen Nils- Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om bruksendring mottatt 31.05.2001, 2. Parkering av biler i Lyngveien, 
klage fra gnr 42 bnr 253 04.02.2014, 4. Svar fra kommunen. Avklaring om parkering 
for næringsvirksomhet., 3. Klage på saksbehandlingstid fra gnr 42 bnr 253, 5. Klage 
på administrativt vedtak fra gnr 42 bnr 253, 6. Svar fra kommunen på vedlegg 5 og 
videre gang., 7. Klage fra nabo gnr 42 bnr 206, Lyngveien 7., 8. Svar fra kommunen 
på vedlegg 7 og videre gang., 9. Spørsmål om utsettelse av frist for 
parkeringsløsning til 15.08.2014 fra ark. Kalfoss., 10. Svar fra kommunen på vedlegg 
8, ny frist 15.08.2014, 11. Referat fra avklarende møte med tiltakshaver og flere 
avdelinger i kommunen., 13. E-post fra gnr 42 bnr 253 til leder i HTM., 12. 
Kommunens presisering i møtereferat vedlegg 11., 14. Klage på parkering og praksis 
fra gnr 42 bnr 254, Lyngveien 6., 15. Søknad om tiltak, 4 parkeringsplasser i stedet 
for 6. Nabovarsel og situasjonskart., 16. Klage på kommunal saksbehandling fra 
nabo gnr 42 bnr 253., 17. Klage på nabovarsel fra gnr 42 bnr 258, Lyngveien 4., 18. 
Klage på nabovarsel fra nabo gnr 42 bnr 253, Lyngveien 2B. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter. 
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Vedtak i saken sendes til: 
Ansvarlig søker         Ark. Knut H. Knudtsen 
Tiltakshaver          Gøran Åkerberg 
KIK AS 
Christian Lilleheier Aarset og Helene Lie Røhr, Lyngveien 6, 1430 Ås 
Christian Elind og Anja Fagereng, Lyngveien 4, 1430 Ås 
Frode Edmund Lorentzen, og Anne Hilse Torvik, Lyngveien 2B, 1430 Ås 
Einar Berg, Lyngveien 7, 1430 Ås 
Helse- og Sosialsjef       Marit Roxrud Leinhardt 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er i 2001 innsendt søknad om bruksendring til hjemmekontor i Gøran Åkerbergs 
bolig i Lyngveien 3. 

 

 
 
Boligen var og er registrert i Matrikkelen som en enebolig med en ekstra boenhet på 
kode 112. Det ble søkt om å ombygge og bruksendre den ekstra boenheten til 
hjemmekontor. Tiltaket var nabovarslet og der forelå ingen nabomerknader i 2001. 
Vedlegg 1. 
 
Søknaden ble ikke behandlet og kommunen ga på den måte en stilltiende aksept av 
tiltaket. 
I 2004 mottak kommunen noen naboklager om parkeringen. Partene kom til enighet 
om en parkeringsløsning og alle naboer signerte på at de var enige om løsningen. 
 
Flere av naboeiendommene i Lyngveien har skiftet eiere de seneste år. Den 
04.02.2014 mottok kommunen klage fra nabo gnr 42 bnr 253, Lorentzen/Torvik, 
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vedlegg 2. Etterhvert er det også kommet klager fra gnr 42 bnr 206, Einar Berg, fra 
gnr 42 gnr 254, Aarseth/Røhr og gnr 42 bnr 258 Elind/Fagereng. 
 
Klagerne er ordrike men går i korthet ut på at naboene opplever ulemper ved at 
parkering foregår i Lyngveien langs veiskulder, ut- og innkjørsel til egen tomt 
vanskeliggjøres fordi mange biler parkeres i veien, det gir en økt trafikkmengde og  
risiko for ulykker samt mye støy. Det klages også på omfanget av 
hjemmekontoret/virksomheten og dens tilstedeværelse i bomiljøet. Vedlegg 5, 7, 14, 
16, 17 og 18. 
 
Kommunens aksept fra 2001 baseres på det antall parkeringsplasser som ble 
beskrevet i søknaden om bruksendring. Det ble beskrevet 1 carport og 6 
parkeringsplasser. Parkering er aldri opparbeidet i henhold til dette.  
 
Ås kommune sender brev til Gøran Åkerberg hvor man ber om at det innsendes 
situasjonskart med inntegnet parkering. Vedlegg 4. 
 
Fakta i saken, kronologisk, flere dokumenter ligger i saken: 
 

Tidspunkt Tiltak / aktivitet / henvendelse 

2001 Søkt om bruksendring til legekontor betraktet som hjemmekontor. 

2001 Kommunen har akseptert tiltaket uten at det er behandlet. Det 
forutsettes at de vilkår som er beskrevet i søknaden gjelder. 

  

2004 Det foreligger noe korrespondanse fra naboene om 
parkeringsforholdene. Alle naboer signerer brev om at de tillater 
den avtalte løsningen for parkering. 

  

04.02.2014 Brev fra nabo med klage Lorentzen/Torvik. Den første klagen. 

10.03.2014 Brev fra nabo på saksbehandlingstid 

13.03.2014 Brev fra kommunen til tiltakshaver Gøran Åkerberg om å etablere 
parkering på egen tomt slik det var forutsatt på opprinnelig søknad. 

14.04.2014 Svarbrev fra Ark Frank Kalfoss med parkeringsløsning på 
tiltakshavers  nyervervede eiendom,  Lyngveien 5.  

23.04.2014 Brev fra kommunen om at nødvendig dispensasjon for 
arealformålet ved parkeringsplasser på Lyngveien 5. 

11.07.2014 
 

Svarbrev fra kommunen med aksept for den forlengede frist til 
15.08.2014 

04.02- 
15.09.2014 

Klager fra naboene (flere er med som vedlegg og alle ligger i 
saken) gnr 42 bnr 253, Lorentzen/Torvik - gnr 42 bnr 206, Einar 
Berg - gnr 42 gnr 254, Aarseth/Røhr - gnr 42 bnr 258 
Elind/Fagereng. 

22.08.2014 Møte med Gøran Åkerberg. Helse- og sosialsjef tok initiativ til et 
avklarende møte. Kommuneoverlegen og bygningsavdelingen 
deltok også. 

25.08.2014 Brev til rådmannen fra gnr 42 bnr 253, Lorentzen, varsel om klage 
til Fylkesmannen. Se sak 14/03100 

29.08.2014 Referat fra møtet sendes ut til alle involverte parter i saken. 

03.09.2014 Presisering av møtereferat fra bygningsavdelingen. Kommunen 
kan kun vurdere å stille seg positiv om parkeringsløsningen. 
Det opplyses at det skal innsendes søknad om parkeringen. 
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15.09.2014 Mottatt søknad om tiltak for 4 parkeringsplasser i stedet for 6. 
  

21.09.2014 Klage på kommunal saksbehandling fra gnr 42 bnr 253 i 
forbindelse med avklaring av parkerings- trafikk og støyproblemer i 
Lyngveien 3. 

15.09- 
24.09.2014 

Nabomerknader ved nabovarsel  
gnr 42 bnr 253, Lorentzen/Torvik  - gnr 42 bnr 258 Elind/Fagereng. 

16.10.2014 Søknad om tiltaket sendes til politisk behandling. 
Ved saken ligger også klagen til HTM fra gnr 42 bnr 253, 
Lorentzen/Torvik, klage på kommunal saksbehandling i 
forbindelse med avklaring av parkerings- trafikk og 
støyproblemer i Lyngveien, vedlegg 16. 

 
 
Vurdering: 
Ved søknaden i 2001 forelå det ingen nabomerknader til tiltaket. Kommunen har hatt 
en praksis hvor man har tillatt enkelte næringslokaler i regulerte boligområder der 
hvor det anses å kunne fungere uten sjenanse for naboer og miljøet omkring. Vi må 
anta at det var den vurdering som lå til grunn her også. 
Det er svært beklagelig at vanlig saksbehandlingsprosedyre ikke ble fulgt.  
 
Ettersom parkeringen aldri har vært gjennomført på egen tomt slik det opprinnelig var 
beskrevet i søknaden er det kommunens/administrasjonens vurdering at en 
etablering og bruk av parkeringen bør ivaretas og utprøves innen de øvrige sider ved 
saken behandles. Det ble derfor satt en frist på 15.08.2014 for å sende inn 
forslag/søknad for en slik parkering.  
 
Ved tidsfristens utløp var det ikke innkommet søknad/forslag til bygningsavdelingen.  
 
Kommunen skal ivareta mange typer tilbud og ytelser til borgerne. Helse- og 
sosialsjefen tok derfor initiativ til et møte med Gøran Åkerberg og 
bygningsavdelingen for å avklare parkeringsforholdene ved 
hjemmekontoret/legekontoret, da Helse- og sosialsjefen er ansvarlig for at 
fastlegeordningen fungerer for kommunens borgere. 
Det er i kommunens interesse at parkeringsforholdene bringes i orden ved Lyngveien 
3. Det ble i møtet signalisert at en reduksjon til 4 parkeringsplasser ville være en 
akseptabel løsning, såfremt det dekker behovet. Ut ifra det som er registrert på foto, 
på blant annet kartportalen og opplysninger fra Gøran Åkerberg synes det å være 
rimelig dekning. Referat med presiseringer vedlegg 11 og 12. På møtet lovet 
tiltakshaver å sende inn søknad omgående, det ble derfor ikke innkalt til noe møte 
med naboene umiddelbart etter den 15.08.2014. 
 
Der er ingen tvil om at der er stor utilfredshet fra naboenes side med hjemmekontoret 
og parkeringssituasjonen. På den annen siden har kontoret med parkering i veien 
eksistert i 13 år med bare en uoverensstemmelse som man klarte å bli enige om. Der 
er ofte slik at forholdne og opplevelsen av ubehag er personavhengig. 
 
Søknad om tiltak om anlegg av 4 parkeringsplasser i stedet for 6 ble mottatt fra Ark. 
Knut H. Knudtsen den 16.09.2014. Nabovarsler ble sendt ut rekommandert den 
10.09.2014. 
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Det er mottatt nabomerknader fra gnr 42 bnr 258 Elind/Fagereng, Lyngveien 4  
vedlegg 17 og gnr 42 bnr 253 Lorentzen/Torvik, Lyngveien 2B vedlegg 18. 
 
Nabomerknadene fra gnr 42 bnr 258 Elind/Fagereng til søknaden om 4 
parkeringsplasser går ut på: De mener at dimensjoneringen av parkeringsplassene jf. 
referat fra møte 22.08.14 er svært knappe, de er sterkt uenige i at dimensjoneringen 
kan aksepteres. De mener det omsøkte tiltaket ikke oppfyller kravet, at all parkering 
og manøvrering skal foregå innenfor egen tomt på Lyngveien 3. De ønsker helst 
kantparkering innenfor Lyngveien 3s eiendomsgrenser. 
 
Nabomerknadene fra gnr 42 bnr 253 Lorentzen/Torvik til søknaden om 4 
parkeringsplasser går ut på: De sier seg enige i nabomerknadene som er beskrevet 
av gnr 42 bnr 258 Elind/Fagereng. De har ikke til hensikt å la besøkende benytte 
deres innkjørsel til manøvrering, det gir trafikkfarlige situasjoner og de har små barn 
som kan komme i farlige situasjoner. De betviler at parkering/adkomst er 
tilfredsstillende løst med hensyn til universell utforming og har skrevet til 
Helsedirektoratet, svar foreligger ikke ennå. De krever at parkeringsplassene 
etableres i henhold til de opprinnelige planene hvis næringsvirksomheten 
opprettholdes. 
 
Begge naboer skriver forøvrig også at de har gjort mange henvendelser til 
kommunen om virksomheten og ønsker den flyttet til lokaler og omgivelser som er 
egnede til formålet. 
 
Kommunens kommentar til nabomerknadene om 4 parkeringsplasser: 
Det er korrekt at størrelsen på parkeringsplassene er knappe og at manøvrering ut i 
Lyngveien ikke er optimalt. Manøvrering ut i kommunal vei tillates dog mange andre 
steder i kommunen hvor det er mere trafikkert. Dette ble diskutert på møtet den 
22.08.2014, det ble allikevel vurdert at man sannsynligvis ville kunne akseptere en 
slik løsning hvis den fungerer i praksis.  
 
Naboklager som er innkommet til kommunen siden den 04.02.2014 og 
nabomerknadene ved nabovarslingen av parkeringsplassene kan deles i to typer 
merknader. Det som gjelder parkeringen og selve virksomheten og dens 
tilstedeværelse i bomiljøet. Parkeringsforholdene behandles i denne sak, mens selve 
virksomheten må vurderes i en egen sak, da det gjelder en evt. tilbaketrekking av 
tidligere aksept/godkjenning av lokalisering av legepraksis. 
 
Det er videre innkommet klage på kommunal saksbehandling til HTM fra gnr 42 bnr 
253, Lorentzen/Torvik, i forbindelse med avklaring av parkerings- trafikk og 
støyproblemer i Lyngveien. Dokument vedlegg 16. 
Klagen ligger i denne saken om parkeringen da begrunnelsene fremgår av dette 
fremlegget. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for kommunen når det gjelder parkeringen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Selv om de nåværende naboer til Lyngveien 3 gir uttrykk for åpenbar sjenanse av 
parkeringen, har kommunen tro på at en ryddig etablering og bruk av 
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parkeringsplassene på egen tomt vil kunne gi ordnede forhold og bør forsøkes, da 
det er flere sider ved denne saken. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 
 
 
 
 
 


