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Gnr 42 Bnr 76 - Åstorget - Klage på avslag - Planteplan 
 
Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05222-53 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klage på vedtak i delegert sak 13/05222-
34 den 2.10.2014, og finner ikke at det foreligger ny momenter i saken som tilsier at 
vedtaket bør omgjøres. Vedtak i delegert sak 13/05222-34 datert 02.10.14 
opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.  
 
 
Ås, 25.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1. Godkjent utomhusplan, datert 18.05.13, Vedlegg 2. Revidert planteplan, 
rev B, sist datert 24.04.14, Vedlegg 3. Vedtak HTM, 5.6.2014, Sak 52/14 - 
Planteplan, Vedlegg 4. Revidert planteplan, rev C, sist datert 10.9.2014 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
A2 Arkitekter AS 
Urbanium AS 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
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Kommunen har godkjent en utomhusplan for eiendommen, som viser at opprinnelige 
trær skulle beholdes, eller gjenplantes. Det skulle videre sendes inn en planteplan for 
godkjennelse. 
HTM avslo innsendt forslag til planteplan, rev B, da den ikke gjenspeilet godkjent 
utomhusplan. 
Et nytt forslag til planteplan, rev C, ble innsendt. Denne ble avslått i delegert vedtak 
nr 13/05222-34, med samme begrunnelse. 
Kommunen har mottatt klage på vedtaket. 
 
Fakta i saken: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sentrum Nord, R-254, og er avsatt til 
formål bolig/forretning/bevertning. 
 
I forbindelse med rammetillatelse av 17.0.2009 ble det bl.a. stilt følgende krav:  

 Utomhusanlegget skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før brukstillatelse gis.  

 Eksisterende vegetasjon av en viss størrelse skal søkes bevart. Tre- og 
buskplanter skal plasseres slik at de ikke er til ulempe for den offentlige ferdsel.  

Det går også fram følgende av reguleringsbestemmelsene i endret reguleringsplan 
for Åstorget: «Det skal utarbeides en beplantningsplan av landskapsarkitekt som 
ivaretar tilbakeføring av tidligere vegetasjonsbelte mot Drøbakveien og krysset i vest. 
Denne skal fungere som skjerm og dempe den visuelle effekten av bygningen». 
 
I forbindelse med utgraving av byggetomta samt riving av deler av støyskjermen mot 
Rv 152, ble alle trær og vegetasjon fjernet. Dette var i strid med vilkårene i 
rammetillatelsen. Dette skapte stor oppmerksomhet blant innbyggere og politikere i 
Ås, med bl.a. presseoppslag. Administrasjonen redegjorde derfor for forholdet i 
aprilmøtet 2013 i Hovedutvalg for teknikk og miljø med følgende:  
«Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vist på utomhus/situasjons-
planen før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/parkeringshuset. Detaljert 
utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres kommunen for 
godkjennelse i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for arbeider ut over 
grunn- og terrengarbeider for forretningsbygget/parkeringshuset.» Ansvarlig søker 
ble gjort oppmerksom på forholdet i e-post datert 19.4.2013. 
 
I forbindelse med at det ble gitt formell tillatelse til riving av støyskjerm mot RV 152 
den 06.06.13, sak nr. D 222/13, satte kommunen bl.a. følgende krav:  
1. Detaljert utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres 
kommunen for godkjennelse.  
2. Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vist på godkjent 
utomhusplan før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/-parkeringshuset.  
 
Kommunen godkjente den 10.06.13 en utomhusplan, sak nr. D 218/13, med 
henvisning til følgende vilkår:  
Før det gis ytterligere igangsettingstillatelser skal følgende være etterkommet:  
1. Det skal innsendes en detaljert beskrivelse av plantefeltet vedrørende størrelse, 
arter, planeavstand, jordsdybde med mer – som oppgitt i foreliggende søknad. Tre 
og buskplanter skal plasseres og utformes slik at de ikke er til ulempe for den 
offentlige ferdsel.  
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Den 5.6.2014, sak nr 52/14, behandlet HTM søknad om planteplan, og fattet 
følgende vedtak: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår revidert planteplan. Prinsippene i tidligere 
godkjent planteplan med tregrupper med skogskarakter skal følges. Konkret 
planteplan godkjennes av rådmannen. 
 
Den 15.9.2014 mottok kommunen ny søknad med forslag til planteplan. Søknaden 
ble avslått i delegert vedtak 13/05222-34 den 2.10.2014, da heller ikke denne 
planteplanen gjenspeilet prinsippene i tidligere godkjent utomhusplan. 
 
Kommunen mottok klage på vedtaket den 4.11.2014. 
 
Klage: 
 
Tiltakshaver stiller spørsmål ved vilkårene for utomhusplanen, og mener man bør 
spørre seg: hva er hensikten med å gjenskape vegetasjonen som var? 
 
Krysset er hovedatkomst til sentrumsbebyggelsen i Ås. 
Etableringen av Ås Kvartal har skapt en helt ny situasjon ved atkomsten til 

tettstedet, som gjør det naturlig å bruke beplantning og vegetasjon på en mer 

strukturert måte. 

Bygget er utført med bestandige fasadematerialer av høy kvalitet, og det synes 
ikke hensiktsmessig å «gjemme» bygget bak en tilfeldig skogsvegetasjon som vil 
vokse seg svært høy over tid. 
Det synes riktig at vegetasjon og beplantning avspeiler den nye situasjonen, og at 

bygget fremstår tydelig og gir signaler om aktiviteter og tilbud som er å finne i Ås 

sentrum. 

 
Det klages med dette på avslaget og anmoder om at vilkårene som ble satt for 

utomhusplanen vurderes på nytt. 

Søke r  ber utvalget åpne for en annen strategi for bruk av beplantning enn kun å 

gjenplante området slik det fremsto før Ås Kvartal ble etablert. Den nye 

bebyggelsen har endret området til en mer urban struktur, hvor det er naturlig at 

beplantningen får en annen karakter enn tidligere. Søker ber om at planteplan 

revisjon C godkjennes. 

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
I den godkjente utomhusplanen er det vist et plantefelt med skogskarakter langs 
parkeringshusets bue/ved innkjørselen til sentrum, mens det i søknad, rev B., som 
HTM avslo den 5.2.2014 var lagt opp til at man i stedet skulle plante prydepletrær, 
buskfelt og sommerblomster. Avslaget ble begrunnet med at forslag til planteplan 
ikke gjenspeilet tidligere godkjent utomhusplans prinsipper. 
 
Den eneste endring i ny innsendt planteplan var 4 nye trær, prydeple, spredt langs 
veibuen. Da planteplanen ikke gjenspeilet godkjent utomhusplan, avslo kommunen 
den reviderte søknaden, rev C. 
Klagen anfører forhold som ivaretas og er bestemt i tidligere godkjent utomhusplan 
av 10.6.2013. Anførslene i klagen må eventuelt vurderes i en søknad om ny revidert 
utomhusplan. 
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Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette at tidligere vedtak opprettholdes. 
 
 
 
 
 
 


