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Saksutskrift

Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05807-9
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 12/14 27.02.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.02.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende alternativ til innstillingen:

Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner midlertidig plantesalg på gnr 27 bnr 1,
Gamle Mossevei 9. Eventuell søknad om varig plantesalg fremmes som plansak.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
.. for sesongen 2014.

Votering:
Arbeiderpartiets alternativ til innstillingen med Fremskrittspartiets tilleggsforslag ble
enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.02.2014:
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner midlertidig plantesalg på gnr 27 bnr 1,
Gamle Mossevei 9 for sesongen 2014. Eventuell søknad om varig plantesalg fremmes
som plansak.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 4.mars 2014

Rita Stensrud
Konsulent i politisk sekretariat

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens
§ 20-1, opprettelse av permanent plantesalg på gnr 27 bnr 1, Gamle Mossevei 9.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg 2. Situasjonskart/utomhusplan
Vedlegg 3. Tiltakshavers redegjørelse
Vedlegg 4. Innsigelse fra nabo på gnr 27 bnr 7
Vedlegg 5. Innsigelse fra nabo på gnr 42 bnr 4
Vedlegg 6. Innsigelse fra nabo på gnr 47 bnr 7
Vedlegg 7. Innsigelse fra nabo på gnr 43 bnr 6
Vedlegg 8. Uttalelse fra landbrukssjefen.
Vedlegg 9. Uttalelse fra seksjonsleder vei osv.
Vedlegg 10. Kommentarer til innsigelser fra tiltakshaver.

Vedtak i saken sendes til:
Per-Christian Saxebøl, Bråtenveien 25, 1430 ÅS
Espely Gartneri Rolf Kristiansen, Tomtaveien 85, 1449 DRØBAK
Marius Brenden og Anita Løe, Gamle Mossevei 25, 1430 ÅS
Per Olav og Marianne Skjervold, Gamle Mossevei 5, 1430 ÅS
Ola og Margaret Sørhagen, Gamle Mossevei 26, 1430 ÅS
Barbro Dahlberg og Mikael Ohlson, Gamle Mossevei 16, 1430 ÅS
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om opprettelse av permanent plantesalg i Gamle Mossevei 9. Se
vedlegg . Det har vært drevet plantesalg på eiendommen med midlertidig tillatelse de to
siste sesongene. Nå søkes det om endret atkomst til plantesalget. Se vedlegg .
Det er innkommet 4 merknader på tiltaket.

Fakta i saken
Eiendommen er i kommuneplan for Ås 2011-2023 avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsområde (LNF)

Per-Christian Saxebøl har på vegne av Rolf Kristiansen, Espely Gartneri, søkt om
etablering av permanent plantesalg på gnr 27 bnr 1, Gamle Mossevei 9. Det er kun
gårdstunet, samt noe dyrkbar mark som omfattes av tiltaket. Se vedlegg 1, 2 og 3. Det
er tidligere gitt midlertidig tillatelse til å drive plantesalg på eiendommen for et år av
gangen, i to år, sesongene 2012 og 2013.

Søknadene om midlertidig bruk til plantesalg ble lagt fram for Landbrukssjefen i Follo.
Han uttalte at utsalget kom inn under begrepet Landbruk +, og hadde ingen
innvendinger mot tiltaket.

Søknaden om permanent utsalg er igjen lagt fram for Landbrukssjefen. Tiltaket tar nå
en liten del av dyrket mark. Landbrukssjefen mener at dette arealet er vanskelig å bruke
med dagens landbruksmaskiner, og at det er et svært lite areal, ca. 60 m2. Han har
ingen innvendinger mot den nye søknaden. Se vedlegg 8.

Saken er lagt fram for Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv på kommunalteknisk
avdeling. Hun har ingen innvendinger til den planlagte nye inn-/utkjøringen. Se vedlegg
9.

Gamle Mossevei er sterkt trafikkert av trailertrafikk til og fra Tonerud Transport AS`
terminal.

Ås kommune har vært i muntlig kontakt med Mesta Eiendom AS, hvor det bekreftes at
deler av Mestas virksomhet flyttes tilbake på eiendommen.

Tiltakshavers skriftlige vedlegg til søknaden:
Tiltakshaver ønsker å fortsette med salg av blomster som foregående år. Endring av
atkomst skaper rikelig med frisikt og parkeringsplasser inne på tunet. Salget vil foregå i
tiden april til juli. Eksisterende reklameplakat ønskes beholdt. Ut fra foregående års
ligger trafikken i snitt på 5-10 biler per time. Se vedlegg 3.
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Nabovarsel:
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3, og
det er innkommet 4 merknader.

Naboer på gnr 27 bnr 7 skriver:
At beboere i Gamle Mossevei har et generelt problem med støy i forbindelse med støy
på grunn av E6. Selv etableringen av Bauhaus og kjøpesenteret Outlet i Vestby nord
har gitt økt trafikk, da mange velger å kjøre til disse utsalgene via Gamle Mossevei
framfor E6. I tillegg har nabolaget store problemer med Tonerud Transports næring i
Gamle Mossevei 29. Et hagesenter har åpningstider ettermiddager og søndager, noe
som vil bidra til å øke trafikken i veien på de tidspunkter hvor de fleste er hjemme og har
ønske om å benytte hagene sine. Naboen råder derfor kommunen til denne gang å
tenke over konsekvensene en slik endring vil gi for nabolaget. Se vedlegg 4.

Naboer på gnr 43 bnr 6 skriver:
At de ikke kan akseptere atkomst rett imot deres atkomst, eller bruk av eiendommen
som et permanent utsalgssted av blomster. Et slikt utsalg vil medføre en markant
økning av trafikk i veien. En slik økning vil være meget farlig og forstyrrende, spesielt på
bakgrunn av dagens trafikksituasjon, som er elendig på grunn av trailere fra og til
Tonerudterminalen. Se vedlegg 7.

Naboer på gnr 47 bnr 7 skriver:
At de ikke har noe imot gartneriet eller dets eier, men imotkonsekvensene av det
omsøkte tiltaket. Første merknad handler om bruksendring fra landbruksformål til
hagesenter. Den andre protesten gjelder trafikksikkerheten. Området søknaden gjelder
ligger like ved bolighus og ved en vei som allerede har en helt uakseptabel
trafikkmengde med tanke på veistandard. Økt trafikkmengde på denne smale veien
rundt uoversiktlige hushjørner er direkte farlig både for kjørende og
fotgjengere/skolebarn. Naboene skriver også at de har hørt atMesta skal flytte deler av
sin virksomhet tilbake til Gamle Mossevei 29. Den tredje merknaden gjelder støy. Et
hagesenter på denne tomten vil gi beboerne ytterligere støybelastning fra trafikk 7
dager i uken, med åpningstider ut over kveldene. Den fjerde merknaden gjelder
utformingen av atkomsten. De håper Ås kommune tenker igjennom konsekvensene for
beboerne langs Gamle Mossevei og at de ikke tillater ytterligere ødeleggelse av
livskvaliteten deres. Se vedlegg 6.

Naboer på gnr 42 bnr 2 skriver:
Gartneriet har drevet i 2 sesonger til sterk sjenanse for naboene. Aktiviteten innebærer
stor trafikkøkning i det allerede uoversiktlige krysset mellom Rv.152 og Gamle
Mossevei. Det har medført en rekke kollisjoner med og uten personskade. I perioder er
det trafikkork, og mye «kreativ» parkering.

Beboerne i Gamle Mossevei er allerede frustrert og desperate som følge av den
uholdbare trafikksituasjonen knyttet til Tonerud Transport. Det kan ikke være riktig at
beboerne skal påføres ytterligere trafikkplager. Døgnkontinuerlig trafikkstøy som hindrer
nattesøvn og skaper sterkt redusert bokvalitet, samtidig med en frustrasjon over en
kommunal saksbehandling som ikke ser ut til å ta beboernes belastning inn over seg.
Dette området er IKKE regulert til næringsvirksomhet, det er IKKE tilrettelagt for stor
trafikk. Forslaget om bruksendring og ny adkomst er derfor uakseptabelt. Flytting av
atkomst vil kun flytte problemet.
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Vi aksepterer ikke denne snikendring av området til næringsvirksomhet. Vår forventning
til kommuneadministrasjonen er tvert imot at det snarest gjennomføres tiltak som
reduserer trafikkbelastningen for beboerne i området. Det er urimelig at vi som
grunneiere i årevis skal lide for en feil begått av andre. Vi ønsker at kommunen
tilrettelegger for næringsvirksomhet i Ås kommune, men ikke i boligstrøk. Vi forventer at
kommunen denne gangen tar ansvar for ikke å påføre grunneierne ytterligere
belastning. Gamle Mossevei er ikke et alternativ for trafikk til næringsvirksomhet.
Eneste akseptable alternativ må eventuelt være å etablere en ny adkomst fra
nåværende rundkjøring, med adkomst parallelt med E-6 og effektiv støyskjerming mot
Gamle Mossevei og boliger langs denne veien. Se vedlegg 5.

Tiltakshavers kommentar til naboprotester:
Tiltakshaver sitter igjen med et inntrykk av at utsalget har vært velkomment og at det
har vært et fint innslag i bygda.

Problemer med trafikkavviklingen skyldes for liten parkeringsplass. Dette er utbedret slik
at den blir 3 ganger så stor. Den store trafikken varer kun et par uker i mai. Resten av
tiden er det ingen problemer. Trafikkulykker på grunn av trafikken til plantesalget er
ukjent for tiltakshaver.

Tiltakshaver bemerker at området ikke kun er et boligområde. Plantesalget må sees
som et alternativ til landbruket.

Til sist skriver tiltakshaver at om det skulle bli avslag på permanent drift, håper han at
han kan drive sesongen 2014, for å avvikle virksomheten. Det er allerede bestilt varer
for kommende sesong. Se vedlegg 8.

Miljømessige konsekvenser:
Det vil bli økt trafikk på Gamle Mossevei fra Drøbakveien til ny atkomst til plantesalget,
på sørsiden av gårdstunet til Gamle Mossevei 9.

Vurdering med konklusjon:
Landbrukssjefen har ingen innvendinger mot tiltaket. Plantesalget ligger i stort sett på
eksisterende tun, og den delen som er dyrket mark, er vanskelig tilgjengelig for
moderne landbruksmaskiner.

Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv på kommunalteknisk avdeling har ingen
innvendinger til den planlagte inn-/utkjøringen. Hun vurderer den omsøkte atkomsten
som bedre enn eksisterende atkomst, som nesten ligger ute ved krysset med Fv. 152.

Det vises vilje til å bedre forholdene ved plantesalget ved å opprette ny atkomst. Dette
vil bedre trafikkforholdene i krysset Gamle Mossevei X Drøbakveien, hvor atkomsten
har ligget de to sesongene tiltaket har vært i drift. Når atkomsten flyttes, vil av- og
påkjøring til Gamle Mossevei blir mer oversiktlig.

Plantesalget vil holde åpent i tiden ca. april - juli. Det vil si at store deler av året er det
ingen drift på eiendommen. Men driften foregår i den lyse delen av året, hvor naboene
er mest ute, både på veien og i havene sine. Erfaring fra tidligere drift viser en
trafikkmengde på 5-10 biler per time. Er åpningstiden 8 timer om dagen vil det si opp
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mot 80 biler per åpningsdag. Bilene som skal kjøre inn til plantesalget bruker bare en de
første 120 meterne av veien.

Veien er sterkt belastet av store lastebiler til og fra Gamle Mossevei 29, hvor Tonerud
Transport AS holder til. At Mestas virksomhet flyttes tilbake til Gamle Mossevei 29, øker
trafikken av både små og store kjøretøy i veien, og det omsøkte tiltaket vil gi ytterligere
økning i trafikken. Naboinnsigelsene er massive. Rådmannen har kunnskap om de
store utfordringene trafikkforholdene i veien har. Kommunen har ingen hjemmel for å
avslå søknaden, men dette er en kontroversiell sak, og den blir derfor lagt fram for
hovedutvalg for teknikk og miljø til avgjørelse.

Rådmannen ser at ytterligere trafikk på veien i tillegg til eksisterende trafikk ikke er
heldig, men innstiller likevel under tvil på at tiltaketgodkjennes. Hvis Hovedutvalg for
teknikk og miljø godkjenner tiltaket, gjøres det oppmerksom på at det er kan påklages,
og en eventuell oppstart av plantesalget gjøres på egen risiko.

Kan vedtaket påklages:
Ja.
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