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KLAGE PÅ KOMMUNAL SAKSBEHANDLING I FORBINDELSE MED AVKLARING AV PARKERINGS-, 

TRAFIKK OG STØYPROBLEMER I LYNGVEIEN 

Viser til e-postkommunikasjon med leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø, Ola Nordal hvor vi 

anbefales å rette en skriftlig klage på et administrativt vedtak foretatt av Ås kommune. I ettertid har 

kommunen sendt ut en presisering av møtereferat, datert 03.09.2014. I tillegg har vi mottatt et 

nabovarsel datert 10.09.2014 om tiltaket. Vi velger imidlertid å sende inn en klage til tross for denne 

presiseringen og utsendelse av nabovarsel da vi ønsker at Hovedutvalg for teknikk og miljø skal få 

vurdert kommunens saksbehandling. 

Vi er nærmeste nabo til næringsvirksomheten i Lyngveien 3 og er den naboen som har størst 

problemer med den aktiviteten som foregår i boligfeltet. Vi anser oss derfor for å være part i saken.  

Bakgrunn: 

Kommunen ga i 2001 tillatelse til at det kunne etableres næringsvirksomhet/legekontor på 

eiendommen GNR 42 BNR 82, Lyngveien 3. Det ble da stilt krav om at det ble etablert 6 

parkeringsplasser inne på eiendommen, jf søknad om etablering. Tiltakshaver etablert aldri 

parkeringsplassene for pasientbesøk, men la til rette for gateparkering med bygging av «palisade» og 

utlegging av jernbanesviller. Dette medførte at parkeringsproblemene i forbindelse med 

pasientbesøk ble skjøvet over på naboene.  I 2004 ble den først klagen sendt inn av en av naboene. 

Kommunen tok ikke tak i problemet, men lot legepraksisen få fortsette uten at det ble stilt krav om 

etablering av parkeringsplasser. Kommunen har i mange år vært klar over at næringsvirksomheten 

ikke har vært drevet slik forutsetningen var. Vi kjenner ikke til hvorfor kommunen ikke har fulgt opp 

eget vedtak. 

Allerede i november 2013 tok vi kontakt med kommunen og ba om befaring i Lyngveien. Årsaken var 

at vi hadde fått varsel om fjerning av vår hestehenger som stod parkert på veiskulderen utenfor vår 

eiendom. Årsaken ti l dette var at vi ikke kan bruke egen oppkjørsel da denne blir blokkert av 

pasienter som skal til Lyngveien 3. Vi aksepterte ikke dette da vi uhindret skal kunne benytte vår 

egen innkjørsel. Vi ble i første omgang henvist til Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv som 

skulle bistå oss i saken. I første omgang ble det vurdert skilting (parkeringsforbud) vis a vis vår 

innkjørsel og seksjonslederen skulle fremme dette som sak. I e-post datert 29.01.2014 ber vi om en 

oppdatering av saken. Kommunen svarer samme dag at «På grunn av en del kurs- og 

møtevirksomhet, samt andre prioriterte arbeidsoppgaver har det ikke blitt tid til arbeid med 



skiltplaner i det siste. Vi håper å lande en avklaring på hva vi gjør med skilting i løpet av tidlig neste 

uke.» Da vi ikke hørte noe mer, sendte vi inn en klage datert 04.02.2014. 

Ingen av punktene vi tok opp i vårt brev er per i dag besvart, men kommunen igangsatte en rotete 

prosess som til slutt har endt i et nabovarsel om etablering av 4 parkeringsplasser. 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.  

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.  

 

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 både 

pga. pasientgrunnlaget og at 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 stort og det ikke er lagt til rette for å drive 

næringsvirksomhet her.  

Kommunen skriver i brev av 11.07.2014 til Frank Kalfoss vedrørende utsettelse av etablering av 

parkeringsplasser at «Kommunen finner å kunne gi en slik utsettelse, men gjør oppmerksom på 

sakens alvor. Det skal finnes en løsning som er akseptabel for alle parter.» Videre skriver 

kommunen «Innen det innsendes en søknad for parkering, som en ett trinns søknad med 

dispensasjon for arealformålet, skal tiltaket nabovarsles og ansvarlig søker skal på vegne av 

tiltakshaver forsøke å oppnå enighet med naboene i Lyngveien.» og «Hvis det ikke foreligger 

søknad den 15.08.2014 innkaller bygningsavdelingen til et møte i kommunen for alle parter i 

slutten av august.» 

Det ble aldri gjennomført noe forsøk om å oppnå enighet med naboene i Lyngveien og ingen av 

naboene ble kalt inn til et møte i kommunen i slutten av august. Vi og flere av våre naboer trodde 

oppriktig at kommunen ville innkalle til et møte for å megle i saken og for å se om det var mulig å bli 

enige om en løsning.  

 Den 22.08.2014 avholdes det et møte i regi av Bygg- og geodataavdelingen hvor temaet var 

parkering i Lyngveien 3 og vi antar at det er dette møtet som varsles i brev av 15.08. Med undring 

registrerer vi at møtedeltakerne er Helse- og sosialsjef, kommuneoverlege, praktiserende lege 

(tiltakshaver) og saksbehandler i Byggavdelingen. Hvilken part i saken har Helse- og sosialsjef og 

kommuneoverlege?  

Tiltakshaver opplyser i møtet at antallet parkeringsplasser som opprinnelig var skissert var for høyt 

og at korrekt antall vil være 4 parkeringsplasser. I pkt 2 fremgår det at kommunen kan gå med på at 

antallet reduseres til 4 plasser såfremt det fungerer i praksis. I pkt 3 fremgår det at tiltaket må være 

etablert innen 15.09.2014. Videre fremgår det at «G.Å skal orientere sine pasienter om at parkering 

utelukkende skal foregå på avmerkede plasser. Kommunen tillater at G.Å. foretar parkering for sine 

private biler på gnr. 42 bnr. 236».  

Vi betviler ikke at denne gruppen har kompetanse innenfor sitt fagfelt, men vi stiller oss svært 

undrende til at denne gruppen gir dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser jf 

parkeringsplasser til egen husstand og til utleieboliger (gnr. 42 bnr. 236). Vi er på ingen måte enig 

med tiltakshaver om at 3+1 plasser er nok med det pasientgrunnlaget som tiltakshaver har. Vi har i 

løpet av de 2 siste årene tatt over 100 bilder av parkeringene i området for å kunne dokumentere 

hvordan forholdene er. Vi vil med glede stille bildene til disposisjon for planutvalget om det er behov 

for dette. Bildene er ikke tatt med tanke på å dokumentere hvem som parkerer der, men hvordan 

situasjonen er og har vært. Vi stoler overhode ikke på at tiltakshaver vil orientere sine pasienter om 

at parkering utelukkende skal foregå på avmerkede plasser. Vi har gjort vedkommende oppmerksom 

på støy og problemer siden vi flyttet hit, men dette har han ignorert. Han sa til oss da vi flyttet inn i 



boligen at det var umulig å få pasientene til å parkere uten at det ble problemer for oss. Tiltakshaver 

har kun sine egne interesser å ta vare på i saken, dvs ikke benytte sin egen tomt til parkering. 

Med bakgrunn i dette møtereferatet tok vi kontakt med leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø og 

vi tok oss den frihet å vedlegge møtereferatet for å få hans tilbakemelding. Som et resultat av denne 

kontakten sendte kommunen ut en presisering av møtereferatet, datert 03.09.2014. Av presiseringen 

fremgår det nå at «reduksjon av antall parkeringsplasser skal søkes om med en endringsmelding som 

vil bli behandlet og det vil bli fattet et enkeltvedtak/politisk vedtak. 

Eier av eiendommen gnr 42 bnr 82, Lyngveien 3 skal innsende følgende: 

1. Endringen av antall parkeringsplasser fra seks til fire skal innsendes som en endringsmelding. 

Denne skal bestå av en kort redegjørelse og situasjonskart hvor parkeringsplassene er inntegnet. 

Berørte naboer skal nabovarsles. Søknaden vil bli behandlet og det vil bli fattet et 

enkeltvedtak/politisk vedtak.» 

Vi registrerer at tiltakshaver på det nærmeste allerede har etablert de nye parkeringsplassene på sin 

eiendom. Arbeidet ble gjennomført sist søndag. 

I løpet av det siste året har vi vært nødt til å purre kommunen flere ganger på svar og rett og slett 

passe på at PLB overholdes vedrørende nabovarsel. Vi opplever at vi ikke blir tatt seriøst av 

kommunens saksbehandler og at dette er svært provoserende. Av andre forhold som vi ønsker å 

nevne er at vi har vært nødt til å klage på saksbehandlingstid (vi fikk ikke svar på vårt første brev), tre 

ganger måtte vi etterspørre kopi av dokumenter i saken. I tillegg kan vi ikke se at kommunen i det 

hele tatt har vurdert de momentene vi har tatt opp. Vi forventer at kommunen foretar en 

saksbehandling som er av en slik karakter og kvalitet at hvis det fattes et vedtak i strid med våre 

interesser, så vil saksbehandlingen gi oss begrunnelsene for hvorfor kommunen har fattet et vedtak. I 

denne saken opplever vi ikke at kommunen har foretatt en saksbehandling. Det foreligger ingen 

vurdering av støy eller av trafikk. For saksbehandler er det helt uproblematisk at 

næringsvirksomheten drives året rundt, helligdager og søndager til langt på kveld. For oss som bor 

her, er dette et problem. 

 

Oppsummering: 

Vi ønsker primært at næringsvirksomheten flyttes ut av boligfeltet da den er til sjenanse for oss som 

bor her. Det er mange ledige lokaler i Ås sentrum med tilhørende parkeringsplasser som vil kunne 

passe for denne typen næringsvirksomhet. 

Vi er innforstått med at kommunen kan vedta at næringsvirksomheten skal kunne få fortsette i 

boligfeltet, men da legger vi til grunn at tiltakshaver skal etablere parkeringsplasser i tråd med de 

opprinnelige planene. Vi ønsker ikke at kommunen skal belønne tiltakshaver ved å tillate færre 

parkeringsplasser enn hva behovet faktisk er. 

Vi har skrevet en rekke brev til kommunen og vi anmoder Hovedutvalget for teknikk og miljø om å se 

brevene våre i sammenheng. Vi gjør også oppmerksom på at det er 3 andre naboer som har sendt 

inn klage i saken og at dette tas med i vurderingen. 



 

Mvh 

Frode Lorentzen og Anne Hilde Torvik, Lyngveien 2b 

 


