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Søknad om godkjennelse av planteplan. AVSLAG 
Delegert sak nr: 13/05222-34 

 
Det vises til søknad mottatt 12.09.2014. 
 

Tiltak: Søknad om godkjenning / Planteplan 
Tiltakets adresse: Rådhusplassen 35 
Gnr/bnr: 42/76 
Ansvarlig søker: A2 Arkitekter AS, Åsenveien 1, 1400 SKI 
Tiltakshaver: Ås Sentrum AS v/Urbanium AS, Hasleveien 15B, 0571 

OSLO 
 
 
 

VEDTAK  

 
Kommunen avslår i medhold av §§ 20-1 og 21-2 i plan- og bygningsloven den 
anmeldte planteplan rev. C av 10.9.2014 på gnr. 42, bnr. 76, da den er i strid 
med godkjent utomhusplan og HTMs vedtak i sak nr 52/14 
 
 
 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 

 

Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
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de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
 

SAKSUTREDNING 

 

1. Bakgrunn: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sentrum Nord (R-254) og er avsatt til 

bolig og forretningsformål.  

 

Søknad om godkjenning av planteplan ble mottatt 12.9.2014.  

 

2. Tiltak: 
Tiltaket gjelder søknad om godkjenning av planteplan for Åstorget. Nærmere 

utredning av tiltaket er gitt i søknadsskjema med vedlegg.  

 

Resyme av saken: 

Ansvarlig søker mottok den19.4.2013 vilkår om reetablering av vegetasjon, som ble 

fjernet i forbindelse med utgraving av byggetomten. Det skulle utarbeides og sendes 

inn en detaljert utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker, for 

godkjennelse av kommunen. Utomhusplan ble innsendt og godkjent av kommunen i 

10.6.2013.  

Planteplan skulle utarbeides på grunnlag av godkjent utomhusplan. 

 

Det ble sendt inn planteplan for godkjennelse. Planteplanen ble avslått i Hovedutvalg 

for teknikk og miljøs (HTM) møte den 5.6.2014. HTM vedtok å avslå planteplanen da 

prinsippene i tidligere godkjent utomhusplan, med tregrupper med skogskarakter ikke 

ble fulgt. 

Ny planteplan 1315 L1 rev. C er nå innsendt for godkjennelse. 

 

Vurdering med konklusjon: 

Innsendt planteplan er til forveksling lik planteplan avslått av HTM i møte den 

5.6.2014. Så langt vi kan se er eneste endring 4 nye trær langs atkomsten til 

Rådhusplassen. Det er tidligere i saksgangen kommet fram at sargentepler ikke er å 

få tak i, slik at disse skulle erstattes av andre trær. Dette er heller ikke endret i den 

reviderte planteplanen. 

 

Kommunen vil dermed avslå den reviderte planteplan mottatt 12.9.2014, da den er i 

strid med godkjent utomhusplan og i strid med HTMs vedtak i sak nr 52/14. 

 

3. Gebyr: 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 4250,-, men etter Ås kommunes 
gebyrregulativ punkt 2, kreves det 50 % gebyr ved avslag. Det vil si at i dette tilfelle  
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bli gebyret kr 2 125,-. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. 
plan- og bygningslovens § 33-1. 
 
 

 

Med hilsen 

 
  
Arve Bekkevard Inger Torild Hågensen 
Leder av Bygg- og geodataavdelingen Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
Kopi:  
Ås Senter AS c/o Urbanium AS Espen Pay 
 


