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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
14/00596-3 Bertha Solheim Hansen 11.03.2014

Gnr 42 bnr 82 Lyngveien 3 - avklaring om parkering for næringsvirksomhet.

Det er kommet en henvendelse til kommunen fra en nabo i Lyngveien. Henvendelsen
gjelder parkeringsproblematikk i forbindelse med næringsvirksomheten i Lyngveien 3.
Naboen opplever ulempe ved at ut- og innkjørsel til egen tomt vanskeliggjøres fordi
mange biler parkeres i veien og at det gir en økt trafikkmengde, risiko for ulykker
samt mye støy.
Det foreligger også noe korrespondanse fra 2004 om parkeringsforholdene.

Det er i mai 2001 søkt om å bruksendre den ekstra boenheten på eiendommen fra
bolig til næringsvirksomhet/legekontor.
I tiltaket er beskrevet at legekontoret er å betrakte som hjemmekontor for tiltakshaver
uten andre arbeidsplasser.

Ut ifra søknaden har kommunen akseptert tiltaket forutsatt at nedenstående forhold
ble ivaretatt slik som beskrevet i søknaden:

Påbygd boenhet (Lyngveien 3) ombygges og bruksendres til legekontor med
nødvendige fasiliteter slik innsendte ombygningstegninger datert 20.04.2001
viser. Bruksareal (BRA) utgjør 137 m2. Bebygd areal (BYA) utgjør 88 m2.
Hjemmekontor for en person.
1 carport med biloppstillingsplasser (er ikke oppført).
6 parkeringsplasser for pasientbesøk (er ikke gjennomført).

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 er den vurdering som ligger til grunn her også.
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Slik arealet på eiendommen er disponert i dag er det ikke i samsvar med den
innsendte tegningen. Det er satt opp et gjerde som forhindrer bruk av eiendommen til
gjesteparkering/pasientparkering. De forutsetninger som ligger til grunn for
bruksendringen er dermed ikke ivaretatt.

1. Kommunen vil omgående ha oversendt etnytt oppdatert situasjonskart som
viser hvordan parkeringssituasjonen kan løses. Vi vedlegger et situasjonskart
i målestokk 1:500 med eiendommen som kan benyttes til å inntegne
parkeringsplasser og manøvreringsareal på. I henhold til planbestemmelser i
gjeldende kommuneplan og reguleringsbestemmelser for R-260 skal enhver
vanlig boenhet ha to biloppstillingsplasser med manøvreringsareal på egen
tomt og 300 m2 uteoppholdsareal. Det betyr at med de 6 parkeringsplasser
som var beskrevet i søknaden utgjør det i alt 8 stk. biloppstillingsplasser på
egen tomt.

2. Vi ønsker også en bekreftelse på at næringsvirksomheten har det omfang som
er forespeilet, at den betjenes av en person med sitt hjemmekontor, slik det
var beskrevet.

Svar skal sendes til Ås kommune, bygningsavdelingen innen den 10.04.2014

Tiltaket vil kreve en omfattende omdisponering av tomten. Bygningsmyndighetene
anser det for helt nødvendig for å kunne fortsette virksomheten.

Det er leilighetsvis lovlig å parkere i småveiene i Ås kommune, men det er ikke en
løsning man skal basere seg på. Det er et krav at alle skal ha biloppstillingsplass på
egen tomt.

Det sendes kopi av dette brevet til vegsjefen som følger med på saken.

Med hilsen

Arnt Øybekk Bertha Solheim Hansen
Teknikk og miljøsjef Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Vei, idrett, park og friluft v/Olaug Talleraas


