
 

 

Ås kommune 

 
Byggesak og geodata 

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1     Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 ÅS   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 5 
 

 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
   

   

  

 
 
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/03536-5 Are Evju 12.12.2018 

 

 

Gnr 62 bnr 1 - Samtykke til grunnboringer 
 
Vi viser til deres brev datert 13.11.2018 med søknad om formell samtykke til å foreta 
grunnboringer på eiendommen gnr./bnr. 62/1. 
 
Fakta i saken 
 

Bane NOR ønsker å foreta grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene slik 

at plasseringen av et hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje blir best mulig 

utredet før endelig valg av plassering blir vedtatt av kommunen i reguleringsvedtaket. 

 

Bane NOR utreder områder i Ås og Ski kommune. Av de berørte eiendommene i 

planinitiativet har Bane NOR kommet til en minnelig avtale med alle unntatt to i Ås 

kommune.  

 

Ettersom Bane NOR ikke har klart å inngå en minnelig avtale med grunneier av 

gnr./bnr. 62/1) har Bane NOR søkt om formelt samtykke fra Ås kommune til å foreta 

grunnundersøkelser etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-2 (1). 

 

Det er søkt om samtykke til å utføre 3 boreprøver på gnr./bnr 62/1. De tre 

boreprøvene er på den nordvestre teigen av eiendommen, og borehullene blir tatt i 

nærheten av eksisterende skogsbilvei. Behovet for en ny kjøretrasé for 

boremaskinen er således liten.  

 

Kommunens vurdering 

 

Plan- og bygningsloven § 33-2 (1) lyder:  

«Plan- og bygningsmyndighetene eller andre med samtykke fra kommunen, kan 

foreta måling, utstikking og andre undersøkelser på fast eiendom, med sikte på 
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gjennomføring av loven eller bestemmelser i medhold av loven. Kommunen kan gi 

andre samtykke til å foreta slik undersøkelse til slik tid som samtykket fastsetter.» 

 

En naturlig språklig forståelse av «sikte på gjennomføring av loven» tilsier at 

grunnprøver i det aktuelle området som vil gi grunnlag for det videre arbeidet med 

utforming av reguleringsplanen er innenfor lovens vilkår. 

 

Det følger av uttalelser fra Kommunal og moderniseringsdepartementet at 

bestemmelsen gir kommunen adgang til å gi samtykke til undersøkelser av teknisk 

karakter, f.eks. med sikte på oppmåling og regulering og om byggegrunnen 

tilfredsstiller kravene etter pbl. § 28-1 om krav til byggegrunn, miljøforhold mm. jf. 

18/4688-2 

 

Formålet med bestemmelsen antas å være å lette arbeidet med prosesser etter 

loven, og åpner for at grunneierinteressene må vike til fordel for slikt arbeid. På 

samme måte som ved ekspropriasjon må man derfor gjøre en avveining mellom 

tiltakshavers interesse i å gjennomføre undersøkelsene på den en siden, og 

grunneiers interesse i at undersøkelsene ikke blir gjennomført på den andre 

 

Grunneierlaget har på vegne av gnr./bnr 62/1 og 62/3 fem punkter om hvorfor 

grunneierne ikke har samtykket til grunnboringer. Fire av de fem punktene gjelder 

størrelse og lokalisering av hensettingsanlegget, mens det siste omhandler at 

grunneierne ikke har blitt gitt rimelig frist for å vurdere saken.  

 

Det er således kun anførslene om plassering og tidsfristen som er relevant for saken 

som foreligger, ettersom størrelsen på anlegget ikke har betydning for antall 

boreprøver som sådan.  

 

For at hensettingsanlegget skal oppfylle kravene til konsekvensutredning og at 

området hvor hensettingsanlegget og østre linje vil bli lagt skal oppfylle kravet i plan- 

og bygningsloven § 28-1 om byggegrunn, miljøforhold mv, er det nødvendig med 

omfattende grunnundersøkelser, også på andre områder enn der hvor 

hensettingsanlegget og traséen ender opp. 

 

Videre er formålet med grunnundersøkelsene planlegging av jernbaneanlegg hvilket 

er et viktig samfunnsmessig tiltak. Tiltaket er kostbart og langsiktig, og de 

samfunnsøkonomiske konsekvensene av at en ikke finner de mest gunstige 

alternativene for hensettingsanlegget og ny trasé vil være store.  

 

Det fremgår av søknaden om formelt samtykke til gjennomføring av 

grunnundersøkelse at «Undersøkelsene vil utføres på mest mulig skånsom måte av 

en beltegående maskin (ca. 2,5 m bred) og borehull er 5-10 cm i diameter. 

Undersøkelsene vil også innebære behov for kjøretrasé for borerigg. 

Undersøkelsespunktene og kjøretraséer er merket i kart – se vedlegg» 
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Det er kommunens vurdering at selve boringen vil ikke innebære noen ulemper for 

grunneier. Ulempene som følge av framføring av boreriggen synes også å være helt 

minimale, forutsatt at maskinen ikke etterlater varige spor i marka. I de 

opplysningene som er sendt inn er det opplyst at maskinen er beltegående og relativt 

liten og lett, og man vil gå fram så skånsomt som mulig. Vi legger til grunn at det 

ligger godt til rette for minimale terrengvirkninger. Eventuelle tap på grunneiers hånd 

skal etter loven erstattes i henhold til reglene i oreigningslova § 19.  

 

Ettersom det er kommunens vurdering at boreprøvene ikke vil innebære noen 

ulempe for grunneier, er det kommunens vurdering at det Bane NOR sitt tilbud hadde 

en rimelig frist for grunneier til å orientere seg før fristen til å inngå avtale med Bane 

NOR gikk ut.   

  

Ås kommune finner det klart at hensynene for å gi samtykke er klart større enn 

hensynene som taler imot. Etter vår vurdering foreligger det saklig grunnlag for å gi 

samtykke til at Bane NOR kan gjennomføre undersøkelsene som ønsket. 

 

Kommunen forutsetter at retningslinjene for å utføre grunnboringene slik de fremgår 

av dokumentene som fulgte søknaden blir fulgt på samme måte som de det er 

inngått avtale med grunneierne.  

 

Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-2 (1) gir Ås kommune samtykke til at 
Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på eiendommen gnr. 62 bnr. 
1. Samtykket gjelder også rett til adkomst med nødvendig materiell for arbeidene.  
 
Klageadgang 

Vedtaket kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i henhold til 

forvaltningsloven (fvl) § 28 jf. pbl § 1-9. En eventuell klage må fremsettes innen 3 

uker etter at underretning om vedtakene er kommet fram til den klageberettigede, jf. 

fvl § 29. Se vedlagt skriv om klageadgang.  

 

Med hilsen 

 
 
Inger Torild Hågensen 
for 
Arve Bekkevard Are Evju 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Mottakere: 
Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 HAMAR 

Kopi: 
Hoelstad Jens Casper, Holstadkroken 10, 1434 ÅS 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

 

 

KLAGEORGAN 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En klage skal 

sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge av klagen, 

vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan 

søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 

 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke 

om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort 

(anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik søknad sendes Plan, bygg og geodata, og 

begrunnes. Avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe 

spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt 

Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da 

vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket 

blir endret. Kravet må settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


