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KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV PARKERINGER I 

FORBINDELSE MED NÆRINGSVIRKSOMHET I LYNGVEIEN 

 

I brev av 04.02.2014 sendt vi en klage til Ås kommune vedrørende støy grunnet næringsvirksomhet i 

Lyngveien 3. Vi har per i dag ikke mottatt svar på vår klage, men vi registrerer at Ås kommune har gitt 

tillatelse til etablering av 6 parkeringsplasser på eiendommen gnr 42 bnr 236. Tillatelsen er datert 

23.04.2014. Først i brev av 25.04.2014 skriver Ås kommune til Gøran Åkeberg at tiltaket er 

søknadspliktig i hht PBL. Vår tolkning av PBL er at det ikke kan gis tillatelse til å iverksette et slikt 

tiltak før nabovarsling er gjennomført, jf PBL § 20-1 punkt 1 og Forskrift om byggesak SAK 10 § 4-1 

punkt 9. 

I vår klage datert 04.02.2014 har vi tatt opp en rekke utfordringer som Ås kommune har utelatt å 

svare på. Vi kan heller ikke se at disse momentene har blitt vurdert i saksbehandlingen og vi mener 

derfor at vedtaket er foretatt på sviktende grunnlag. I vårt brev tok vi opp følgende forhold som 

fortsatt er ubesvart: 

1) Vi har ved flere anledninger bedt om en befaring i området. Dette er ikke gjennomført og det 

er ikke gitt noe svar på hvorfor kommunen ikke ønsker en slik befaring. Vi ønsker derfor Ås 

kommunestyre velkommen til en befaring her hvor alle berørte naboer kan få delta. 

2) Vi har etablert 2 parkeringsplasser på vår tomt slik reguleringsplanen for østre del av 

Kajaområdet krever. Av de planene som er presentert av utbygger, kan vi ikke se at det er 

lagt inn noen tiltak for å forhindre at det fortsatt blir parkert på en slik måte at våre 

oppstillingsplasser uhindret kan bli benyttet. Det ligger i menneskets natur å ta de snarveier 

som finnes og dette innebærer også å parkere så nært som mulig til legekontoret. Vi frykter 

at våre parkeringsproblemer også vil bestå selv om det etableres 6 parkeringsplasser på 

nabotomten. Hvis dette problemet fortsetter, vil vi kreve at Ås kommune påkoster etablering 

av ny parkeringsplass for oss på vår eiendom inkludert garasje.  

3) Kravet til antallet parkeringsplasser per boenhet har Ås kommune satt til 2. Vi har bedt Ås 

kommune om å se nærmere på parkeringsplassene i Lyngveien 3 da vi ikke kan se at 

boenheten har noen oppstillingsplasser til egne biler som oppfyller kravene som er satt. 

Dette forholdet har ikke Ås kommune vurdert. 



4) De trafikale forholdene i Lyngveien er heller ikke vurdert av kommunen. Vi tok opp 

problematikken rundt at trafikken i området er generert av besøkende til 

næringsvirksomheten i Lyngveien 3. Vi har registrert at mange av bilene ikke overholder 

fartsgrensene og vi er redde for at det kommer til å skje en ulykke før kommunen reagerer. I 

den delen av Lyngveien hvor vi bor, er det heller ikke etablert fartsdumper. Vi stilte spørsmål 

om dette, men kan ikke se at kommunen har svart på dette. Sivilarkitekt Frank Kalfoss skriver 

i brev til kommunen den 14.04.2014 at det er liten gjennomgangstrafikk i området. Vi er ikke 

enige i den beskrivelsen. Nesten all gjennomgangstrafikk i området er generert av 

næringsaktiviteten i Lyngveien 3 og den er periodevis relativt stor. Vi er også i stuss over at 

sivilarkitekten har tatt seg en runde i området og funnet ut at det ikke er lagt til rette for 

snuplass på andre tomter. Spesielt siden det ikke finnes annen næringsvirksomhet å 

sammenligne med, kun privatboliger. 

5) I vårt brev til kommunen pekte vi på at næringsaktiviteten genererte mye støy på kvelds og 

nattetid. Støyen gjelder tomgangskjøring, slamring med bildører og høyrøstet prat. 

Næringsaktiviteten er ikke begrenset til dagtid mandag til fredag, men også i helger og andre 

helligdager. Vi registrerer at det ikke tas hensyn til at det skal være ro i boligfelt etter kl 23 og 

at Ås kommune ikke har vurdert denne problematikken.  

Som en løsning på vår klage har Ås kommune gitt tillatelse til at det etableres 6 parkeringsplasser på 

eiendommen gnr 42 bnr 236 langsetter Lyngveien. Vår vurdering er at Ås kommune bare flytter 

støyproblematikken over til våre naboer i Lyngveien 4 og 6. Vi er på ingen måte fornøyd med dette 

forslaget da det ikke er gjort noen avbøtende tiltak. 

Hvis Ås kommune opprettholder at det skal kunne etableres parkeringsplasser på eiendommen gnr 

42 bnr 236, er vårt krav at parkeringsplassene skal trekkes inn på tomten og at parkeringene skal skje 

opp mot tomtegrensen til Lyngveien 3. I tillegg skal det etableres støyskjerming rundt 

parkeringsområdet for å redusere støyproblematikken. I forslaget som er sendt inn til Bygg- og 

Geodata er parkeringsplass nr. 6 reservert funksjonshemmede. Etter vårt syn er ikke dette en 

tilfredsstillende løsning. Vi gjør oppmerksom på at Universell utforming også gjelder for denne typen 

næringsvirksomhet. Plasser reservert for forflytningshemmede skal lokaliseres nært hovedinngang og 

utformes slik at rullestolbrukere lett kan komme inn- og ut av kjøretøyet og videre inn mot 

legekontoret. Plassene bør ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.  

Ved å anlegge parkeringsplassene langsetter eiendomsgrensen til Lyngveien 3 og åpne for 

gjennomgang gjennom eiendommen Lyngveien 3, vil avstanden til legekontoret bli betraktelig 

kortere.  Adkomsten til legekontoret skal være tilrettelagt for funksjonshemmede og kommunens 

bør kontrollere at virksomheten overholder kravene. Kravet gjelder ikke bare parkering, men også 

rullestolrampe ved inngangsdør og døråpner plassert på et dertil egnet sted. En annen effekt av å 

lede pasientene gjennom eiendommen Lyngveien 3, er av støyen fra de besøkende kun rammer den 

næringsdrivende. Vi er klar over at det må anlegges en gangvei som tilfredsstiller kravene til 

Universell utforming over eiendommen, men vi mener at dette er prisen den næringsdrivende må ta 

for å ha praksisen på egen eiendom. 

Ås kommune har i brev av 11.03.2014 til Gøran Åkeberg bedt om en bekreftelse på at 

«næringsvirksomheten har det omfang som er forespeilet, at den betjenes av en person med sitt 

hjemmekontor, slik det var beskrevet». Ås kommune skriver i brev av 23.04.2014 at de ikke har 



mottatt svar på punkt 2 vedrørende omfanget av driften, men skriver at de har sjekket at det er en 

fastlegehjemmel på adressen og det er hjemmekontor for en person som er akseptert av kommunen. 

Ett av våre hovedmomenter er at omfanget er stort og at dette er den største fastlegen i Ås 

kommune. Vi synes det er svakt at kommunen ikke vurderer omfanget i det hele tatt. I e-post datert 

31.03.2014 fra Ås kommune brukes frisører for å vise til andre typer næringsvirksomhet som tillates i 

boligområder. Vår oppfatning er at disse to typene virksomhet ikke kan sammenlignes da 

legepraksisen drives på kveldstid, i helger og på helligdager. Vi finner det imidlertid interessant at 

kommunen skriver at «Det forutsettes at virksomheten skal kunne fungere uten sjenanse for naboer 

og miljøet omkring.»  Som nærmeste nabo til virksomheten er vi direkte plaget av virksomheten, da 

omfanget er stor og det ikke er lagt til rette for å drive næringsvirksomhet her.  

I vårt møte med Ås kommune har vi ved flere anledninger vært nødt til å purre på svar og sende inn 

klager. Dette er unødvendig og gir et bilde av en etat som ikke fungerer som den skal. Vi har ved tre 

tilfeller bedt om å få oversendt dokumenter uten å få disse og ved en eventuell klage til 

fylkesmannen, vil vi også ta opp denne problematikken. Dette gjelder også saken rundt etablering av 

midlertidig skilting i området som vi også har bedt om som en snarlig løsning på problemene. 
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