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Merknad til søknad om å anlegge 4 parkeringsplasser på eiendom 42/82.  
Vi viser til mottatt nabovarsel for anlegg av 4 stk parkeringsplasser i Lyngveien 3 i Ås datert 10.09.14.  

Vi (Lyngveien 4) kan ikke akseptere det omsøkte parkeringstiltaket og reduksjonen av antall plasser 
det nå søkes om. 

Kommentarer knyttet til den oversendte søknaden 
Den oversendte situasjonsplanen er ikke i tråd med kravene gjengitt i referat fra møte med kommunen 
22.08.14. Jfr kommunens referat fra dette møtet skal det sendes inn situasjonsplan for parkering 
innenfor egne tomtegrenser for 4 stk oppmerkede plasser. Avsatt bredde pr. plass skal være minimum 
2,3m og HC plass 3,8m, dybde 5m. Dette er ikke fulgt opp på innsendte situasjonsplan hvor dybden 
på plassene foran garasje/uthus kun er 4 meter innenfor eiendomsgrensen. Minimumskravene 
kommunen har gitt er i utgangspunktet svært knappe.  
I følge Statens vegvesens håndbok for veg- og gateutforming (N100) bør bredden på parkeringsfelt for 
personbil være 2,5 m når kjøretøy parkerer ved siden av hverandre. Plasser som hovedsakelig brukes 
til arbeidsplassparkering med lite utskifting av kjøretøy i løpet av dagen kan være smalere (men ikke 
mindre enn 2,3 m). I dette tilfellet vil det være stor utskifting på plassene og vi mener 2,5 meter er den 
minste akseptable bredden på parkeringsplassene.  

I følge håndboken bør plasser for forflytningshemmede ha en bredde 4,5 m og lengde 6 m. 

Rettvinklet parkering, slik det er foreslått, krever mye plass til rygging. Når plassene har bredde på 2,3 
meter og dybde på 5 meter kreves det 7 meter for rygging, altså til sammen 12 meter. Utsnittet under 
fra follokart.no viser at det kun er 11 meter fra opparbeidet garasje i Lyngveien 3 til regulert veikant på 
vår side av veien. Foreslått løsning forutsetter dermed rygging 1 meter utenfor regulert veikant og inn 
på Lyngveien 4s opparbeidete avkjørsel. I tillegg må det legges til grunn at en del bilister vil rygge 
lengre enn dette, spesielt når dette er fysisk mulig (inn på vår gårdsplass).  

 

 
Utsnitt av reguleringsplan fra Follokart.no med påtegnet tilgjengelig manøvreringsareal 
innenfor veiformålet.  
 



 
Kommunen har tidligere stilt krav om at det skal opparbeides 8 parkeringsplasser (inkludert to stk. for 
boligen). 
 
I referat fra møte 22.08.14 sies det at «Kommunen kan redusere kravet fra seks til fire plasser såframt 
det fungerer i praksis.» og at «Kommunen tillater at G.Å. foretar parkering for sine private biler på gnr. 
42 bnr. 236.» 
 
Videre sies det at «Veisjefen opplyser at veldig mange rygger ut fra egne innkjørsler, på privat grunn. 
Parkering med manøvrering ut i kommunal vei kan tillates i den gitte situasjon …» 
 
Vi er sterkt uenig i begge disse vurderingene.  
 
Endring av krav om parkeringsdekning  
Et krav om 4 plasser er i realiteten kun et krav om 2 biloppstillingsplasser utover det som i følge 
reguleringsplanen er kravet knyttet til boligen. Dette er alt for lite basert på vår og våre naboers 
opplevelse av omfanget av næringsvirksomheten. Vi mener 6 biloppstillingsplasser knyttet til 
næringsvirksomheten og 2 plasser knyttet til boligen på eiendommen bør være et minimumskrav. 
Dersom kommunen tillater at boligens egne biler kan parkeres i Lyngveien 5 gis det i realiteten en 
dispensasjon fra kravene i reguleringsplanen uten at plan- og bygningslovens krav til prosess for 
dispensasjonssøknad følges. Lyngveien 5 er for tiden utleid og vi mener det ikke bør dispenseres fra 
parkeringsbestemmelsene her. Vi viser her til tidligere orienteringssak (?) i Ås om 
parkeringsproblematikk knyttet til utleieboliger i området.  
 
Rygging ut i kommunal vei  
Tiltaket vil føre til at biler må rygge helt inntil, og i praksis inn i, vår oppkjørsel. Med dagens virksomhet 
opplever vi stadig at vår oppkjørsel brukes som snuplass da flere av de besøkende sannsynligvis ikke 
kjenner til at man kan kjøre ut av boligområdet i begge retninger. Vi kan ikke akseptere parkering 
tilknyttet næringsvirksomhet som baserer seg på rygging inntil eller inn på vår gårdsplass. Vi ønsker at 
våre og andres barn fortsatt skal ha mulighet til å leke her uten at vi må bekymre oss for ryggende 
biler, særlig ikke inn i vår avkjørsel som barna oppfatter som et bilfritt område. Det må også 
vektlegges at brukerne av parkeringsplassen ofte vil være pasienter med nedsatt allmenntilstand.  
 
Vi mener kommunen ikke kan sammenligne en parkeringssituasjon for næringsvirksomhet med 
etablert praksis knyttet til parkering for boligformål der det tillates at man rygger ut i kommunal vei av 
følgende grunner:  
 

 Omfanget av biloppstillingsplassene og den knappe dimensjoneringen vil gi dårlige siktforhold, 
høyere frekvens av rygging dermed høyere risiko for ulykker.  

 De som bruker parkeringsplassene vil ikke være kjent i området og ta samme hensyn som en 
nabo naturlig hadde gjort. Dette medfører langt større risiko knyttet til ryggende biler fra en 
parkeringsplass for næringsvirksomhet enn fra en boligeiendom.  

 Kommunen har tidligere i brev om saken uttalt at: 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 eller miljøet omkring. Vi må anta at det er den vurdering som ligger 
til grunn her også». (brev datert 11.03, dok.nr 14/00596-3) Ulempene ved etablering av 
parkeringsplasser bør legges på den næringsdrivendes eiendom og ikke på oss som naboer.  

 
 



 
 
Utsnitt av orofoto fra Follokart.no 
 
BYA‐beregning 
Vi ønsker en redegjørelse i forhold til beregning av BYA % på eiendommen.  
Åpne biloppstillingsplasser skal i følge reguleringsbestemmelsen inngå i beregningen av % BYA.  
Vi kan ikke se at det er rom for mer utnyttelse på tomten innenfor reguleringsbestemmelsen og mener 
det omsøkte tiltaket vil føre til en overskridelse av maksimalt tillatt % BYA i reguleringsplanen.  
 
Tilleggskommentar til næringsvirksomheten 
Selv om dette ikke direkte berører oversendt nabovarsel ønsker vi å understreke at vi også bestrider 
gyldigheten av bruksendringen som tillater hjemmekontor på eiendommen. Vi har bedt om kopi av 
tillatelsen fra kommunen, men har ikke fått oversendt denne. Ut fra oversendt materiale står det i et 
brev fra 2004 at kommunen ikke kan se at det formelt er godkjent en bruksendring ( ref brev datert 
23.08.04, dok.nr 012049/04 ). Det er senere omtalt i referater fra saken at kommunen har tillatt 
virksomheten men stilt som vilkår at det opparbeides 8 parkeringsplasser. Dersom det foreligger en 
tillatelse ønsker vi å få oversendt denne og få en redegjørelse rundt gyldigheten av denne når 
vilkårene for tillatelsen ikke er oppfylt 12 år etter at tillatelsen skal ha vært gitt. Videre er omfanget av 
næringsvirksomheten på eiendommen langt større enn hva det ble forutsatt da dette ble omsøkt. Vi 
mener at næringsvirksomheten som drives på eiendommen går langt utenfor hva som kan defineres 
som et hjemmekontor. Vi mener virksomheten derfor er avhengig av en dispensasjon fra 
reguleringsplan. Dersom kommunen er uenig i dette ønsker vi en redegjørelse rundt dette og at 
tillatelsen som er gitt oversendes oss.  

 
Oppsummering 
I utgangspunktet bestrider vi gyldigheten av den omtalte bruksendringen for eiendommen. Dersom 
kommunen likevel aksepterer at eiendommen benyttes til næringsformål krever vi at det opparbeides 
det antall parkeringsplasser som ble beskrevet i søknad om bruksendring og at det ikke tillates rygging 
ut på kommunal vei. Vi ønsker å se vilkårene som er knyttet til den omtalte tillatelsen til bruksendring 
og kommunens vurdering av gyldigheten når vilkårene slik vi har fått de gjengitt, ikke er oppfylt etter 
12 år.  
 



Vi mener kravene om dimensjoner for parkeringsplassene fra kommunen (jf referat fra møte 22.08.14) 
i utgangspunktet er svært knappe, og er sterkt uenige i kommunens vurdering av hva som kan 
aksepteres. Det omsøkte tiltaket oppfyller ikke engang disse kriteriene.  
Biloppstillingsplassene må etableres innenfor Lyngveien 3s eiendomsgrenser. Det bør ikke tillates 
parkeringsplasser tilknyttet næringsvirksomheten som må rygge ut i veien. Rettvinklet parkering bør 
derfor ikke tillates med mindre det avsettes manøvreringsareal innenfor eiendomsgrensene. Vi ønsker 
helst kantparkering, men da i sin helhet innenfor Lyngveien 3s eiendomsgrenser. 
 
 
Dette skrivet er kun sendt pr epost 
 
Mvh Christian Elind og Anja Fagereng, Lyngveien 4 
 
 
 
Kopi: Ås kommune 


