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PARKERING AV BILER I LYNGVEIEN OG TRAFIKK GRUNNET NÆRINGSVIRKSOMHET

Vi viser til tidligere henvendelser til Ås kommune vedrørende trafikk- og parkeringsproblemer i
Lyngveien.

I samtale med teknisk sjef tidligere i januar d.å., ble vi orientert om at kommunen hadde tatt kontakt
med driver av næringsvirksomheten og at det var gitt melding om at all parkering skulle skje inne på
eiendommen hvor næringsvirksomheten skjer. Vi kan ikke se at det per i dag har blitt noen endringer
i parkeringsforholdene i området.

Parkeringsproblemer:

Av vedtatt reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Østre del av Kajaområdet, fremgår det
at «Det skal anordnes minst 2 bilplasser for hver familieleilighet, minst en bilplass for hver
hybelleilighet, enten som åpne plasser, eller i carport/garasje. Åpne biloppstillingsplasser inngår også
i bebygd areal.» Vi i Lyngveien 2B har 2 parkeringsplasser, men har store problemer med å få
benyttet disse pga uvettig parkering i området som følge av næringsvirksomhet i Lyngveien 3A.
Periodevis har vi ingen mulighet til å komme inn eller ut av egen parkeringsplass grunnet parkering i
forbindelse med legebesøk i Lyngveien 3A.

I løpet av det siste året har vi tatt et 100-talls bilder av parkeringene for å kunne dokumentere
problemene.

I møte med teknisk sjef i Ås kommune den 29. november, krevde undertegnede en befaring i
Lyngveien vedrørende parkeringsproblemene og den store trafikken som genereres av
næringsvirksomheten. Vi ber om at det blir fastsatt en dato for en slik befaring.

Per i dag skjer all parkering langs etter veien. Dette inkluderer også husstandens egne biler.

Vi hadde vår tilhenger stående på veiskulderen ved siden av vår innkjørsel tidligere i vinter. Årsaken
til at hengeren blir parkert på veiskulderen er at vi IKKE har tilgang til egen biloppstillingsplass. Vi skal
kunne kjøre inn og ut av vår innkjørsel uhindret og vi aksepterer ikke at næringsvirksomhet hos
naboen skal legge begrensninger på bruk av egen eiendom. Den 28.11.2013 fikk vi brev hvor det
fremgår at etter vegtrafikklovens § 37 kan politiet kreve fjernet eller ta i forvaring kjøretøy som er
plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller snøbrøyting eller annet arbeid på vei.
Kommunen skriver videre at «man skal ha tilstrekkelig biloppstillingsplass på egen eiendom». Vi



kjenner ikke til at naboen, som har 2 biler parkert langs med veien og som har 10-12 biler besøkende
pga næringsvirksomhet har fått slikt varsle. Vi ber om kommunens begrunnelse for dette.

Mye trafikk –risiko for ulykker:

Et annet problem grunnet næringsvirksomheten i Lyngveien 3A er at det genereres mye trafikk i
området. Kaja er et boligområde hvor det bor mange små barn. Vi fikk for 3 måneder siden vårt først
barn og vi ønsker ikke at det skal skje en ulykke her pga pasienter som leter etter parkeringsplass i
området. Når trafikken blir stor, øker også risikoen for at ulykker skal skje.

Parkeringene utenfor vår eiendom medfører også at det blir mindre oversiktlig i området.

En annen utfordring er at en rekke av pasientene ikke overholder fartsgrensene i området, og
Lyngveien er av en eller annen grunn en av veiene som ikke har fått fartsdumper.

Støy:

Svært mange av bilene som kommer til Lyngveien 3 A står gjerne på tomgang en stund og det er ikke
uvanlig at enkelte biler står på tomgang i 30-40 minutter. Våre soverom vender ut mot Lyngveien og
vi får all støyen fra bilene, tomgangskjøring, slamring med bildører og høyrøstet prat rett inn på
soverommet. Støyen er ikke begrenset til ukedager, men også på kveldstid i helger og i ferier. Det er
helt uakseptabelt at vi skal ta belastningen ved at naboen driver næringsvirksomhet i egen bolig i et
boligfelt.

Vi krever at Ås kommune tar tak i parkeringsproblemene og de trafikale utfordringene i Lyngveien. Vi
krever at det snarest mulig blir et forbud mot å parkere vis a vis vår innkjørsel.

Vi kan ikke se at det er mulig at det kan drives næringsvirksomhet i Lyngveien 3A når det ikke
eksisterer parkeringsplasser for pasientene som kommer til timene sine. Det er ikke nabolaget som
skal ta støyten for at det drives næringsvirksomhet i egen bolig. I Ås sentrum er det ledige lokaler
som er mer egnet til denne typen næringsvirksomhet og det er naturlig at kommunen bistår legen
med å finne egnede lokaler.

Vi ber om at det snarest blir forbud mot parkering utenfor vårt soverom og utenfor vår innkjørsel. Da
slipper vi bl.a. å måtte sette henger på siden av veien.

Vi krever også at kommunen følger opp egne vedtak vedrørende krav om biloppstillingsplasser på
egen tomt, jf. Kommunens brev vedrørende parkering langs kommunal vei.

Med hilsen

Frode Lorentzen

Lyngveien 2b


