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Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor - klage på vedtak 
 
Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/00596-51 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.12.2014 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke det er kommet 
fram nye momenter i saken. Vedtak i HTM sak 78/14, den 16.10.2014, opprettholdes. 
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 01.12.2014 
 
Trine Christensen Nils-Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Vedlegg: (separat trykk) 
1. Søknad om bruksendring mottatt 31.05.2001 
2. Parkering av biler i Lyngveien, klage fra gnr 42 bnr 253 04.02.2014 
3. Klage på saksbehandlingstid fra gnr 42 bnr 253 
4. Svar fra kommunen. Avklaring om parkering for næringsvirksomhet. 
5. Klage på administrativt vedtak fra gnr 42 bnr 253 
6. Svar fra kommunen på vedlegg 5 og videre gang. 
7. Klage fra nabo gnr 42 bnr 206, Lyngveien 7. 
8. Svar fra kommunen på vedlegg 7 og videre gang. 
9. Spørsmål om utsettelse av frist for parkeringsløsning til 15.08.2014  
fra ark. Kalfoss. 
10. Svar fra kommunen på vedlegg 8, ny frist 15.08.2014 
11. Referat fra avklarende møte med tiltakshaver og flere avdelinger i kommunen. 
12. Kommunens presisering i møtereferat vedlegg 11. 
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13. E-post fra gnr 42 bnr 253 til leder i HTM. 
14. Klage på parkering og praksis fra gnr 42 bnr 254, Lyngveien 6. 
15. Søknad om tiltak, 4 parkeringsplasser i stedet for 6. Nabovarsel og 
situasjonskart. 
16. Klage på kommunal saksbehandling fra nabo gnr 42 bnr 253. 
17. Klage på nabovarsel fra gnr 42 bnr 258, Lyngveien 4. 
18. Klage på nabovarsel fra nabo gnr 42 bnr 253, Lyngveien 2B. 
19. Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall parkeringsplasser ved 
hjemmekontor. 
20. Innspill fra gnr 42 bnr 206 Lyngveien 7 
21. Skisseforslag på parkering fra gnr 42 bnr 206 Lyngveien 7 
22. Kommunens svar på innspill fra  Lyngveien 7  
23. Vedtak HTM, 16102014, Sak 78-14, Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3...pdf 
24. Tegning 001 Situasjonsplan B - innsendt av ark. K.Knudtsen. 
25. Kommunens svar på at tegning 001 Situasjonskart B datert 22.10.2014 dekker 
krav stilt i vedtak i HTM. 
26. Klage på vedtak om redusering av parkering - fra gnr 42 bnr 258 Lyngveien 4 
27 Tegning 001 Situasjonsplan B med mer målsetting innsendt av ark. K. Knudtsen 
28. Info fra nabo om Pbl §21-9  Bortfall av tillatelse. 
29. Kommunens svar på vedlegg 28. 
30. Klage fra nabo gnr 42 bnr 253 Lyngveien 2B om tidsfrist for gjennomføring, 
fortsatt parkering i veien og jernbanesviller utenfor tomtegrensen. 
31. Kommunens svar på spørsmål fra Lyngveien 2b 
32. Kommunens brev om frist for opparbeidelse av parkering. 
33. Svar fra veisjefen om jernbanesviller ved tomtegrense og umuliggjøring av 
parkering vis a vis innkjørsel til Lyngveien 2B 
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ansvarlig søker         Ark. Knut H. Knudtsen 
Tiltakshaver          Gøran Åkerberg 
KIK AS 
Christian Lilleheier Aarset og Helene Lie Røhr, Lyngveien 6, 1430 Ås 
Christian Elind og Anja Fagereng, Lyngveien 4, 1430 Ås 
Frode Edmund Lorentzen, og Anne Hilse Torvik, Lyngveien 2B, 1430 Ås 
Einar Berg, Lyngveien 7, 1430 Ås 
Helse- og Sosialsjef       Marit Roxrud Leinhardt 
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SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Det foreligger vedtak i HTM 78/14 den 16.10.2014 som tillater en reduksjon av antall 
kundeparkeringsplasser fra 6 til 4. De fire kundeparkeringsplassene skal være på 
egen tomt og på skrå i forhold til Lyngveien. Tre kundeparkeringsplasser skal være 
min. 2,5 m brede. Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred. Det forutsettes i 
tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for boligdelen. 
Vedtaket er påklaget. Naboen mener blant annet at manøvreringsareal ikke er 
tilstrekkelig og vedtaket bør presisere krav til vinkel. En annen nabo klager senere i 
e-post på at tidsfrist ikke er satt for opparbeidelse av parkeringen, jernbanesviller 
utenfor egen tomt og ber om at kommunen umuliggjør parkering i deres innkjørsel. 
Utsnitt av den godkjente situasjonsplan nedenfor viser at kravene i vedtaket er 
ivaretatt. Tidsfrist er fastsatt og brev er sendt ut. Avklaring om jernbanesviller og evt. 
skilting ved Lyngveien 2B tas av veisjefen.  
 

 
 

Utsnitt av tegning 001 Situasjonsplan B –  
godkjent i henhold til vedtak 78/14, tegning datert 22.10.2014. 
Påført grader på parkeringen og mål for manøvreringsareal 18.11.2014. 

 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet saken i møtet den 16.10.2014 og fattet 
følgende vedtak, jf. Vedlegg 23 
«Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner en reduksjon av antall kundeparkeringsplasser fra 6 til 4. 
I medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven godkjennes de anmeldte planer for 
opparbeidelse av  
4 kundeparkeringsplasser på gnr. 42 bnr. 82, Lyngveien 3, i henhold til situasjonsplan 001 datert 
10.09.2014, med følgende endringer:  
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De fire kundeparkeringsplassene skal være på egen tomt og på skrå i forhold til Lyngveien. Tre 
kundeparkeringsplasser skal være min. 2,5 m brede. Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred.  
 

Det forutsettes i tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for boligdelen. 
 

Parkeringsplassene opparbeides omgående.» 
 
Etter vedtaket er det innsendt en oppdatert tegning i henhold til vedtaket, 
situasjonsplan B datert 22.10.2014. Vedlegg 24 
 
Kommunen har i brev den 23.10.2014 godkjent tegningen og beskrevet krav til 
merking av parkeringsplassene. Vedlegg 25 
 
 
Vedtaket er påklaget innenfor tidsfristen av gnr 42 bnr 258, Elind/Fagereng, 
Lyngveien 4. Klagen går i hovedsak ut på: 

 At den godkjente situasjonsplanen ikke tilfredsstiller de krav som er stilt i 
vedtaket da skråstillingen utgjør en liten vinkel. 

 At parkeringsareal skal medregnes i grad av utnytting og det må søkes 
dispensasjon. Vedlegg 26  

 Den 18.11.2014 påpeker de videre at Pbl § 21.9 Bortfall av tillatelse skal 
gjelde. Vedlegg 28 

 
Nye opplysninger/korrespondanse/klage i saken. 

 Innspill fra gnr 42 bnr 206, Berg, Lyngveien 7 ble overlevert på befaringen. 
Innspillet stiller spørsmål ved mange av de momenter som er beskrevet i 
saksfremlegget den 16.10.2014. Det ble også overlevert et skisseforslag på 
parkeringen. Vedlegg 20 og 21 

 Klage fra nabo fra gnr 42 bnr 253, Lorentzen/Torvik, Lyngveien 2B i e-post 
datert 18.11.2014 gjelder klage på manglende tidsfrist for utførelse. De 
forlanger at kommunen umuliggjør parkering vis a vis deres innkjørsel og 
forlanger fjerning av jernbanesviller utenfor egen tomt. Klager på at mange 
biler fortsatt er parkert i veien, med fotodokumentasjon. Klager på at de ikke 
får svar. Vedlegg 30 

 
 
Vurdering av klagen: 

 For å få gjennomført etableringen av parkeringsplassene innen vinteren 
godkjente administrasjonen den innsendte situasjonsplan B for parkering 
datert 22.10.2014 i brev datert 23.10.2014. Vilkår og krav om gjennomføring 
er beskrevet i brevet. Vedlegg 25.  
Parkeringsløsningen dekker krav stilt i vedtaket fra HTM og fyller også 
kravene beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 100 om veg- og 
gateutforming. Ved befaringen på stedet snakket vi om et manøvreringsareal 
på 7 m, men i håndboken er krav til dimensjoner for personbilparkering ved 90 
graders parkering 6,0 m. Skråparkering på 75 grader, som krever mindre, 
ivaretar dermed dimensjoneringen til Statens vegvesen. Den godkjente 
tegning oppfyller dermed kravene som er stilt i vedtaket. For å dokumentere 
dette ytterligere er det påført grader på skråparkeringen, svingradius for biler 
og avstanden på 6 m. Vedlegg 27 
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 Med hensyn til utnyttelse forutsetter vi at parkeringsdekningen var en del av 
søknaden fra 2001 og dermed er det gitt en dispensasjon for dette på lik linje 
med bruksendringen til hjemmekontor.  

 Om bortfall av tillatelse. Hjemmekontoret er etablert og kun en del av tiltaket er 
ikke fulgt opp – dermed bortfaller ikke tillatelsen. Vedlegg 29 

 
Kommentering av nye opplysninger/korrespondanse/klage i saken: 

 Lyngveien 7: Eieren på gnr 42 bnr 206 er ikke lenger berørt av tiltaket etter 
HTM vedtaket. Da det i saksfremlegget var foreslått å dekke privatparkeringen 
på gnr. 42 bnr 236, Lyngveien 5, ble eier av Lyngveien 7 informert om 
befaringen. I vedtaket ble all parkering for Lyngveien 3 vedtatt plassert på 
egen eiendom, dermed er ikke lenger Lyngveien 7 berørt part i saken. 
Skisseforslaget til parkering på Lyngveien 3 viser et alternativt forslag til en 
parkeringsløsning. Vedlegg 22 

 Lyngveien 2B: Til naboene på gnr 42 bnr 253 om tidsfrist for opparbeiding, der 
er fastsatt tidsfrist og den er sendt ut. Vedlegg 32.  Veisjefen arbeider med 
saken om mulige jernbanesviller utenfor egen tomt og ser på mulige løsninger 
for skilting. Om antall biler kan vi ikke si hvem bilene tilhører. Vedlegg 31 og 
33 

 Det er sendt in fotodokumentasjon av biler parkert i Lyngveien, foto er ikke 
vedlagt saken her av personvernhensyn. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tegning 001 Situasjonsplan B datert 22.10.2014 mottatt 18.11.2014 med målsetting 
tilfredsstiller krav satt i HTM vedtaket 78/14 datert 16.10.2014. 
Naboklager er ivaretatt og det er svart på innspill/korrespondanse. Tidsfrist er satt i 
brev datert 27.11.2014, der arbeides med klarlegging av mulig anlegg utenfor egen 
tomt og en ny separat vurdering av grad av utnytting tilbakevises. 
Kommunen har fortsatt tro på at en ryddig etablering og bruk av parkeringsplassene 
på egen tomt vil kunne gi ordnede forhold. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for kommunen når det gjelder parkeringen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
 
 
 
 
 
 


