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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/01462-15 Silje Raad 22.08.2018 

 

Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Rammetillatelse 
Velg søknadstype 

Det vises til søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt bilanlegg, byggetrinn 2 
på gnr./bnr. 102/418 mottatt her 08.07.2018 samt senere kompletteringer i saken.  

 

Tiltakets adresse: Nordbyveien 96 
Gnr./bnr./fnr./snr.: 102/418 

Tiltakshaver: Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 OSLO. 
Solbergkrysset Ås As, Postboks 6671, Etterstad, 0609 OSLO 

 

   VEDTAK  

 
 
Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten rammetillatelse til 
oppføring av nytt næringsbygg på gnr. 102, bnr. 418. Tillatelsen gis på 

grunnlag av innkommet søknad. Vurdering fremkommer av saksutredningen.  
 

Høydeplassering for overkant ferdig gulv øvre plan i tiltaket fastsettes til kote 

+143,9 relatert til NN2000. 
 
Godkjente tegninger: 

 Situasjonskart, datert 11.06.2018, mottatt 08.07.2018 

 Situasjonsplan datert 06.07.2018, mottatt 08.07.2018 

 Plan nedre datert 06.07.2018, mottatt 08.07.2018 

 Plan øvre datert 06.07.2018, mottatt 08.07.2018 

 Plan teknisk mesanin datert 06.07.2018, mottatt 08.07.2018 

 Fasadetegning datert 06.07.2018, mottatt 08.07.2018. 

 Snittegning datert 06.07.2018, mottatt 08.08.2018. 
 

Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter pbl. og byggesaksforskriften 

slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser at alle fagområder, 
ansvarsområder og tiltaksklasser er dekket.  
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Byggearbeidet kan ikke påbegynnes før igangsettingstillatelse er innvilget. 
Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være 

godkjent av kommunalteknisk avdeling innen igangsetting, jf. pbl. kapittel 27.  
 

Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 
brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 
 

Delegasjon: 

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

 
Gyldighet: 

Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. 
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne 

tillatelsen forutsetter. 
 
Klage på vedtak: 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og pbl. § 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 de grunner man vil anføre for 

klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom 
ikke annet følger av § 19. 

 

BRA eksisterende:   9.800 m2 

BRA nytt:   7.386 m2 

BRA totalt: 17.186 m2 

BYA eksisterende:   6.000 m2 

BYA riving:      100 m2 

BYA nybygg:   4.620 m2 

Parkeringsareal på terreng:   6.588 m2 

BYA totalt: 17.108 m2  

Byggeområde: 32.534 m2 

Grad av utnytting:         52 %     

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 
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   SAKSOPPLYSNINGER  

 

Denne saken gjelder søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt næringsbygg, 
byggetrinn 2 på gnr./bnr. 102/418. 

 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Solbergkrysset, plan R-274 og er avsatt 

til kombinert bebyggelse og anlegg, herunder forretnings- og næringsbebyggelse.   

 

Tiltaket er omsøkt og prosjektert etter TEK17.  

 
Nabomerknader: 

Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. § 21-3 andre ledd, og det er 

innkommet merknader fra nabo på gnr./bnr. 102/391, Skitunet Boligsameie.  

 

Sameiet viser til tidligere forelagte planer hvor det ikke skulle være biltrafikk mot 

sameiets bebyggelse. Sameiet mener omsøkt tiltak, med biloppstillingsplasser mot 

Skitunet strider med disse forutsetningene og vil være til betydelig sjenanse for 

beboerne nærmest bilanlegget både visuelt og støymessig.  

 

Sameiet har videre kommentarer knyttet til driften av bilanlegget og ber om at det 

ikke monteres lysmaster og sterk belysning som kan virke blendende på beboerne i 

Skitunet. Sameiet ber videre om at det ikke monteres vifter eller annet mekanisk 

utstyr på taket som kan medføre støy.  

 

Søkers kommentarer til merknadene: 

Søker viser til at den regulerte viltkorridoren i sin helhet er bevart ved at alt kjøre- og 
parkeringsareal er lagt innenfor området som er regulert til kombinert bebyggelse og 

anleggsformål.  

 

Begrunnelsen for parkeringsplassene sydøst på området er at det er behov for 

lagring av biler, hvor en andel av bilene som skal lagres må lagres på låst inngjerdet 
område. Arealet vil fungere som lagringsplass for biler, med følgende lite utskifting og 
støy sammenlignet med en vanlig parkeringsplass.  

 

Søker presiserer at tiltakshaver er åpen for innspill med hensyn til eventuell 
beplantning langs gjerdet for å dempe innsynet til parkeringsarealet.  

 

Utforming av gjerdet og beplantning av viltkorridoren vil utformes i dialog med Follo 

landbrukskontor.  

 

Søker presiserer videre at det ikke skal tilrettelegges for vask av bil eller annen 

støyende verkstedaktivitet på østsiden av bygget. Vaskehaller er plassert under 
overbygget areal på nedre plan, slik at naboer i minst mulig grad vil bli berørt.  
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Belysning av plasser og trafikkområder skal være dempet og relativt nøytralt i forhold 

til omgivelsene og ikke virke blendende for naboer.  

Det vil sannsynligvis være behov for noe tekniske installasjoner på tak. Tekniske 
installasjoner skal ved plassering, utforming og avstand til naboer utformes slik at det 

både visuelt og støymessig reduserer sjenanse for naboer i så stor grad som mulig. 
Plassering av tekniske installasjoner på tak er foreslått plassert mot vestsiden av 

taket.  
 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Bebyggelsen: 

Omsøkt tiltak vurderes for å være i tråd med gjeldende arealformål.  

 

Byggegrenser 

Omsøkt bygg og parkeringsareal er i tråd med fastsatte byggegrenser på 

eiendommen. 

 

Utnyttelse, høyder 

Omsøkt tiltak vil sammen med eksisterende bygg samt etablert og planlagt parkering 

utgjøre 52 % BYA. Tiltaket er følgelig i tråd med gjeldende BYA-begrensning på 60 

%.  

 

Bygget tilpasser seg tomtens skrånende terreng ved at nedre plan delvis integreres i 

terrenget med innganger fra nedre plan fra tre sider, mens øvre plan ligge på nivå 

med, og har innganger på nivå med adkomstveien fra Nordbyveien. 

Bygningsmyndigheten vurderer prosjektert terrengtilpasning som tilfredsstillende. 

Tiltaket får en gesimshøyde på kote +151,5 som er innenfor gjeldende 

bestemmelser.  

 

Det forutsettes at nødvendige tekniske oppbygg som overskrider tillatt gesimshøyde 

utformes som en integrert del av bygget. Dette må redegjøres nærmere for dette ved 

søknad om igangsettingstillatelse. Tekniske oppbygg skal fremkomme tydelig av 

tegningsgrunnlaget.  

 

Utforming 

Prosjektet er utformet slik at estetiske og landskapsmessige krav til overgangssoner 

til tilliggende område og terreng vurderes for å være ivaretatt.  

Hovedretningen på bebyggelsen vil ligge parallelt med terrengformasjonen. 

 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i salgshallenes form og fasadematerialer ved 

utforming av de andre delene av bygget.  
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Designprofilene for Volvo og BMW har en relativt beskjeden skilt/ logoutforming 

Bygget vil danne et helhetlig uttrykk sammen med Møller Bil Follo med Audi og 

Volkswagen. Bygningsmyndigheten vurderer at omsøkte tiltak er godt tilpasset 

eksisterende bygg og prosjektert i henhold til reguleringsplanens intensjon. 

 

Bygningenes farger og overflate vil bli dempet og være relativt nøytralt i relasjon til 

tilliggende natur slik som eksisterende bygning.  

 

Belysning av plasser og trafikkområder skal inngå i utomhusplan og ferdigstilles 

samtidig med denne. Belysning, armaturer og stolper skal tilpasses miljøet og være 

helhetlig for hele området. Belysning av plasser og trafikkområder skal inngå i 

utomhusplan som må innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse for 

utearealer og landskapsutforming. 

 

Universell utforming 

Det forutsettes at universell utforming legges til grunn ved videre detaljprosjektering 

av bygning og utomhusareal slik at området i så stor grad som mulig kan brukes av 

alle mennesker på en likestilt måte. 

 

Parkering 

Følgende parkeringsutregning er lagt til grunn for prosjektet: 
Næring: (1 pr 100 m²): 3.300 + 4.591m² BRA/100 = 33 + 45 = 78  

Forretning plasskrevende varer: (1 pr 70 m²): 5.230 + 2.036m² BRA /70 = 75 + 29 = 104  

 

I tillegg kommer arealer for lasting og lossing, manøvreringsarealer for store biler, 

sykkel/mc/moped-oppstilling, hensetting/lagring, utstilling samt retur av/ arbeid på 

varer, herunder biler mv., som omsettes fra lokalene på området. Det er allerede 

avsatt 56 plasser til lakkering, service- og skadeutbedring samt vraking i 

eksisterende bygg (parkeringshus). I tillegg avsettes 334 plasser for hensetting og 

lagring av biler.  

 

Ved inngangene til de forskjellige virksomhetene vil det tilrettelegges for HC-

parkering, det forutsettes at disse utgjør 5 % av parkeringsplassene på eiendommen. 
Nærmere redegjørelse for dette må fremgå av søknad om igangsettingstillatelse.  

 

Utomhusområder 

Miljøstasjon er planlagt sammenhengende med Møller Bil Follo, under tak med 

adkomst fra overbygget areal på nedre plan. 

 

Oppføring av skilt/markedsføring skal ikke utføres før dette er presentert i en egen 

detaljert skiltplan. Skiltplan skal vise både skilt på fasade og frittstående 

skiltinnretninger. Skiltplanen vil bli oversendt Statens Vegvesen når den er mottatt, 

senest innen søknad om brukstillatelse/ferdigattest.  
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Når det gjelder prosjekterte parkeringsplasser sydøst på området har 

bygningsmyndigheten ingen merknader til plasseringen av denne da den er lagt 

utenfor regulert viltkorridor. Det forutsettes imidlertid at gjerdets utforming avklares i 

samarbeid med fagkyndige og Follo Landbrukskontor slik at dette ikke blir til hinder 

for vilttrekket.  

 

Videre forutsettes det at området utelukkende benyttes som lagringsplass av 

kjøretøyer og ikke som alminnelig parkeringsplass. Området bør skjermes med 

vegetasjon slik at det utgjør minst mulig visuell ulempe for Skitunet Boligsameie. 

Nærmere redegjørelse for dette må vedlegges søknad om igangsettingstillatelse. 

 

Overflatevann 

Overflatevann skal fordrøyes på eiendommen for å redusere innløpsmengder til 

kommunalt ledningsnett. Rapport for overvannshåndtering i henhold til kommunens 

norm forutsettes innsendt ved søknad om igangsettingstillatelse. 

 

Grønnstruktur, viltkorridor: 

Det forutsettes at grønnstruktur utformes og beplantes slik at arealene fremstår som 

attraktive områder. Reguleringsplanen krever at arealet skal ha en hensiktsmessig 

utforming med tanke på viltpassasjen. Ansvarlig søker viser til at parkbeltet skal 

tilrettelegges med tanke på at areal skal fungere som viltpassasje og vil gå i dialog 

med Follo landbrukskontor for nærmere tilrettelegging av dette. Dokumentasjon på at 

reguleringsplanens krav er fulgt skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse. 

Det må også innsendes faglig utarbeidet dokumentasjon på at gjerdet langs 

viltpassasjen ikke kan medføre skade eller ulempe på dyr.  

 

Vei 

Forholdet til vei ble avklart i forbindelse med oppføring av byggetrinn 1. Tiltak for 

gående, syklende og kollektiv er gjennomført innenfor planområdet. 

 

Fareområde (høyspenningsanlegg) 

Tiltaket vil ikke berøre sikkerhetssonen for høyspenningsmasten.  

 

Kulturminner: 

De automatisk fredete kulturminnelokalitetene id 161210-161217 innenfor 

planområdet er allerede tilstrekkelig undersøkt og det er ikke stilt ytterligere vilkår i 

forbindelse med dette. Det er således ikke nødvendig å oversende søknaden til 

Akershus Fylkeskommune da kulturmyndigheten var involvert i reguleringsarbeidet. 

 

Geotekniske vurderinger  

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet må det foreligge 

detaljerte grunnundersøkelser. Dette skal gi grunnlag for detaljprosjektering, slik at  
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nødvendig sikring av uteområder, byggegrop, grunn og fundamentering for bygging i 

området ivaretas. 

 

Konklusjon tiltak: 

Søknaden er ellers i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Bygningsmyndighetene 

kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for omkringliggende bebyggelse og 

miljø.  

 

Ås kommune anser at omsøkte tiltak tilfredsstiller kravet til visuelle kvaliteter og at 

tiltaket for øvrig er i samsvar med reguleringsplan for Solbergkrysset, plan R-274. 

Dokumentasjon anses å være tilfredsstillende. Rammetillatelse gis derfor som 

omsøkt.  

 

Igangsettingstillatelse, eventuelt oppdelt i ønsket antall igangsettingsetapper, vil 

være gjenstand for egen søknad og med dokumentasjonskrav, hver for sin del. 

 

Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 

Gebyr:  
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 281.088,- etter Ås kommunes 

gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- 
og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.2.4. Bygg 501-1000 m2  Kr. 95.000 1 Kr.   95.000 

1.2. Tillegg per m2 over 1000 m2  Kr. 28 6.646 Kr. 186.088 
Total sum: Kr. 281.088 

 

Betingelser for tiltaket: 

1. Samtykke fra Arbeidstilsynet skal foreligge innen søknad om 

igangsettingstillatelse. 

2. Sammen med søknad om igangsettingstillatelse må det innsendes nærmere 

redegjørelse for tekniske takoppbygg som overskrider tillatt gesimshøyde, 

supplert med detaljert tegningsgrunnlag. Det forutsettes at oppbyggene 

utformes som en detaljert del av bygget. 

3. Sammen med søknad om igangsettingstillatelse må det innsendes 

gjennomarbeidet og detaljert utomhusplan som viser belysning av plasser, 

trafikkområder, grønnstruktur og beplantning. Belysning, armaturer og stolper 

skal tilpasses miljøet og være helhetlig for hele området. Beplantning skal ikke 

være til hinder for frisikt m.m.  
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4. Sammen med søknad om igangsettingstillatelse må det innsendes utregning 

av HC-parkeringsplasser vurdert i forhold til antall parkeringsplasser for øvrig 

på eiendommen. Krav om minimum 5% må dokumenteres oppfylt.  

5. Sammen med søknad om igangsettingstillatelse må det redegjøres for type 

vegetasjon i viltpassasjen da reguleringsplanen stiller krav om tett beplantning 

med rogn, osp, selje og bartrær. I tillegg må det dokumenteres at det ikke skal 

settes opp gjerder som kan være til skade eller hinder for trekkrute. Videre må 

det redegjøres for valgt vegetasjonsskjerming mot Skitunet Boligsameie.  

6. Sammen med søknad om igangsettingstillatelse må det vedlegges rapport for 

overvannshåndtering iht. Ås kommunes norm for overvannshåndtering.  

7. Sammen med søknad om igangsettingstillatelse må det innsendes bekreftelse 

på gjennomførte grunnundersøkelser som dokumenterer at byggets 

uteområder, byggegrop, grunn og fundamentering er tilstrekkelig sikret.  

8. Det kreves uavhengig kontroll for følgende fagområder i tiltaksklasse 2 og 3:  

 Bygningsfysikk  

 Konstruksjonssikkerhet  

 Geoteknikk  

 Brannsikkerhet  

9. Oppføring av skilt/markedsføring skal ikke utføres før dette er presentert i en 

egen detaljert skiltplan. Skiltplan skal vise både skilt på fasade og frittstående 

skiltinnretninger. Skiltplanen vil bli oversendt Statens Vegvesen for endelig 

godkjenning.  

 

I tillegg:  

10. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være 

godkjent av kommunalteknisk avdeling. 

11. Ansvarlig foretak skal forestå beregning og utstikking av bygningen. Ansvarlig 

søker skal sende inn kontrolldokumentasjon for innmåling av plassering før 

støping av fundament igangsettes.  

12. Ved graving på kommunal grunn, herunder vei, skal gravemelding innsendes 

til Kommunalteknisk avdeling. Graving på privat grunn må ikke påbegynnes 

før eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om dette gis hos Geomatikk AS, 

tlf. 09146. 

13. Ansvarlig foretak er selv ansvarlig for at tiltaket ikke plasseres i konflikt med 

ledninger og kabler. 

14. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning mot 

nabo må ikke være brattere enn 1:2. og avsluttes minst 0,5 meter fra 

nabogrensen.  

15. Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 

brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

16. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen 

både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2. 

17. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra 

rørlegger. 
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Med hilsen 

 

 
Arve Bekkevard Silje Raad 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 
Mottakere: 
Meinich Arkitekter AS, Kristian Fodstad, Briskebyveien 74, 0259 OSLO 

Meinich Arkitekter AS, Richard Thorbjørnsen, Briskebyveien 74, 0259 OSLO 

Kopi: 
Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Postboks 6671 Etterstad, 0609 OSLO 

Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Knut Aleksander Næss, Postboks 6671 
Etterstad, 0609 OSLO 

Skitunet Boligsameie , Styret v/Arne Nyland, Granheimtunet 27, 1406 SKI 
Meinich Arkitekter AS, Erik Søhoel, Briskebyveien 74, 0259 OSLO 
Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Torgard, 7468 TRONDHEIM 

Statens vegvesen - Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 
Ås kommune, VAR-gebyr (Ekstern) 

 


