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Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse 

 
Saksbehandler: Arve Bekkevard Saksnr.: 18/01462-42 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagens anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 22.08.18.  
 
Vedtak av 22.08.18. opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen                                   Nils Erik Pedersen 
Rådmann                                                Kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Klage, datert 27.09.18 
2. Tillegg til klage, datert 05.10.18 
3. Tillegg til klage, datert 01.11.18 
4. Oppfølging til klage, datert 21.01.19 
5. Rammetillatelse, datert 22.08.18 
6. Situasjonsplan, mottatt 08.08.18 
7. Fasadetegninger, mottatt 08.08.18 
8. Plantegning nedre plan, mottatt 08.08.18 
9. Plantegning øvre plan, mottatt 08.08.18 
10. Sol- /skyggediagram (fra planbeskrivelsen) 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle relevante dokumenter vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Erik Bærøe 
Meinich Arkitekter AS 
Solbergkrysset Ås AS 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det foreligger klage på rammetillatelse for nytt bilanlegg, byggetrinn 2 ved 
Solbergkrysset. Rådmannen vurderer at det i klagen ikke fremkommer momenter 
som bør medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av 
rådmannens vedtak av 22.08.18. Vedtak av 22.08.18 bør opprettholdes og saken 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Rammetillatelse for næringsbygg /bilanlegg, byggetrinn2, ble 22.08.18 innvilget i 
delegert sak 18/01462-15, jf. vedlegg 5.  
 
Vedtaket er påklaget av en av beboer i sameiet Skitunet boligsameie. Klagen ble i 
delegert sak 18/01462-21 og HTM-sak 81/18 avvist, men denne avvisningen er 
opphevet av Fylkesmannen da han finner at klager har rettslig klageinteresse og at 
klagen er innsendt innenfor klagefristen. Klagen tas derfor til behandling. 
 
Eiendommen omfattes av R-274 «Reguleringsplan for Solbergkrysset», vedtatt 
18.06.14. Tiltaket er samsvar med vedtatt reguleringsplan. 
 
Klagens innhold: 
Klagen går i korthet ut på: 

 Grad av utnytting er beregnet feil. 

 Gesimshøyden er økt fra kote 150,0 til 151,5, dette er et avvik fra 

reguleringsplanen. Takbygg over fastsatt kotehøyde er ikke tillatt uten 

dispensasjon fra reguleringsplan..  

 Veiløsningen langs viltkorridoren er ikke akseptabel da denne er til betydelig 

sjenanse for beboerne i de nærmeste blokkene, med hensyn på utsyn, 

lydforhold og forurensning. 

 Antall parkeringsplasser går ut over reguleringsplanens rammer. 

 Solforholdene for beboerne i de nærmeste blokkene blir vesentlig forringet. 

Etterlyser sol- /skyggeillustrasjoner.  

 Utbyggingen forventes å løse boligsameiets støyproblemer mot Søndre 

tverrvei. 
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 Prosjektert glassvegg som vender mot boligsameiet medfører innsyn til 

leiligheter og mener glassvegg bør vende i retning sør.  

 
Vurdering: 
Grad av utnytting er beregnet etter bestemmelsen i Teknisk forskrift, Veiledningen 
«Grad av utnytting» og NS3940 «Areal- og volumberegning av bygninger». Areal 
som i reguleringsplan avsatt til vilttrekk /friareal er trukket i fra slik at kun areal avsatt 
til bebyggelse og anlegg er med ved beregninga av grad av utnytting. Maksimalt tillatt 
bebygd areal, % BYA, er 60 % og tiltaket er med sine 52 % godt innenfor dette. Grad 
av utnytting er i samsvar med reguleringsplanen. 
 
Tidlig i reguleringsplanprosessen ble maksimal mønehøyde for byggetrinn 2 foreslått 
til kote 150,0, dette fremkommer av planbeskrivelsen. Den endelige mønehøyden ble 
satt til kote 151,5 og er det som er den maksimalt tillatte høyden innenfor 
planområdet. Tiltakets gesimshøyde er innenfor denne maksimalhøyden. Planen 
åpner for teknisk oppbygg som overskrider tillatt gesimshøyde når disse utformes 
som en integrert del av bygget. Tiltaket har tekniske oppbygg og de er integrerte 
deler av bygget. Konklusjonen er at gesimshøyde og oppbygg er i samsvar med 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Reguleringsplanen regulerer verken plassering av interne veier, trafikkarealer eller 
parkeringsarealer. Valgte veiløsning er en videreføring av veiløsningen som ble valgt 
i byggetrinn 1 og er lagt langs viltkorridoren, uten å komme i konflikt med denne. 
Viltkorridoren vil være avskjermende med hensyn til utsyn fra nabobebyggelsen, men 
naboer må påregne noe utsyn når et nytt næringsbygg med tilhørende anlegg 
etableres. Rådmannens vurdering er at de opplevde ulempene med hensyn til utsyn, 
lydforhold og forurensning er innenfor det som må påregnes når et tilgrensende 
område utbygges i samsvar med en relativt ny reguleringsplan.  
 
Reguleringsplanen setter et tak på antall tillatte parkeringsplasser, 1 per 100m2 
næring og 1 per 70m2 forretning for plasskrevende varehandel.  Antall plasser knyttet 
til næring og forretning er 182, mens de øvrige plassene er avsatt til hensetting 
/lagring av biler, som er i samsvar med reguleringsbestemmelsenes § 3.6.  
 
Tiltakets innvirkning på solforholdene for bebyggelsen i øst ble vurdert i forbindelse 
med utarbeidelsen av reguleringsplanen. Sol- /skyggediagrammene fra den gang 
viser at tiltaket i liten grad vil påvirke bebyggelsen og utearealene på naboeiendom i 
øst, jf. vedlegg 10.  Rådmannen finner ikke at det er grunnlag for å hevde at 
solforholdene blir vesentlig forringet.  
 
Klager ønsker at boligsameiets støyproblemer knyttet til Søndre tverrvei skal løses 
gjennom det aktuelle byggetiltaket. Rådmannen finner ikke at det er grunnlag i 
reguleringsplanen for å kunne kreve at det iverksettes støydempingstiltak på 
angjeldende eiendom.  
 
Innsyn mot leiligheter i øst, fra glassfasade, vurderes av rådmannen å bli begrenset. 
Dette fordi salgsarealet bak glassfasaden ligger lavere enn 1.etasje i 
blokkbebyggelsen, avstand mellom glassfasade og  boligblokk er på det korteste 
over 30m og det er en viltkorridor mellom tiltaket og blokkbebyggelsen.  
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Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
22.08.18. Vedtak av 22.08.18, delegert sak 18/01462-15 bør opprettholdes og klagen 
bør ikke tas til følge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommune. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
___________________________ 
 
Alternativ innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 22.08.18.  
 
Vedtak av 22.08.18. omgjøres og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak: (fyll inn …….) 
 
 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som 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. 
 
 


