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Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 – evt. granskning av prosess og/eller kompensasjon 

Jeg viser til: 

1. Klage 1 datert 27.09.2018. 
2. Klage 2 datert 05.10.2018. 
3. Avvisning fra Ås Kommune av klage 1, datert 08.10.2018. 
4. Protest fra meg på avvisning datert 09.10.2018. 
5. Diverse mailkorrespondanse og telefon vedrørende kvalitet, manglende og inkonsistent informasjon 

på Ås Kommunes hjemmeside og informasjonen i GISLINE. 

Det har nå gått over 3 uker uten noen form for reaksjon fra Ås Kommunes side. 

Min oppfatning av Ås Kommunes behandling av byggetrinn 2 er at prosessen har vært særdeles uryddig, 
lite konsekvent og beheftet med unøyaktigheter, rot og manglende/feilaktig informasjon. 

Fra 2007/2008 har det vært store endringer i planen for dette området, fra et område regulert til en 
bebyggelse av boliger i form av småhus/rekkehus, til en nå delvis vedtatt bebyggelse med massive 
forretningsbygg, parkeringsplasser og manøvreringsarealer, unødvendige interne kjøreveier og andre 
ulemper for naboene.  

Skitunet Boligsameie har gitt mange innspill i prosessen, som i svært liten grad har blitt hensyntatt. Ås 
Kommune har kjørt over kommentarene og innspillene på en måte som ikke kan kalles etisk eller formelt i 
følge det man kan forvente av en slik prosess. 

I Rammetillatelsen datert 22.08.2018 har Ås Kommune anført at «Bygningsmyndighetene ikke kan se at 
utbyggingen ikke vil medføre ulemper for den omkringliggende bebyggelse og miljø». Dette er en påstand 
som ikke på noen måte deles av de som berøres, hvilket er dokumentert i Skitunet Boligsameies protester 
under hele prosessen. Byggetrinnet innebærer vesentlige konsekvenser for 44 leiligheter i 5 blokker med 
direkte utsyn og uteområder mot den planlagte bebyggelsen, men også sekundært konsekvenser også for 
de resterende 144 leilighetene. 20 av de 44 leilighetene mister vesentlige deler fri utsikt mot 
grøntområder, skog, skole og eneboligbebyggelse, samtidig som sol/lys/skygge blir vesentlig forringet. 
Samtidig planlegges intern vei i anlegget i nær tilknytning til leilighetenes uteområder. 

Et eksempel på beslutningsprosessen er det som skjedde på Kommunestyrets møte 18.06.2014, der det 
ser ut som om et «benkeforslag» resulterte i endrede planlagte restriksjoner på gesimshøyde til 
nabolagets disfavør, uten at det er dokumentert noen begrunnelse eller konsekvensutredning. Se førøvrig 
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dokumentasjonen saksutredningen og Kommunestyrets behandling datert 18.06.2014, 
http://195.1.20.83/Planarkiv/0214/AndreDokumenter/274_saksfremlegg.pdf  hvor også Boligsameiets 
kommentarer er dokumentert. 

Videre er det uklart på hvilken måte beslutningen fra 350 til 450-500 parkeringsplasser fant sted, det er 
umulig for meg å finne dokumentasjon for denne endring i GISLINE eller på Ås Kommunes hjemmeside. 

Jeg usikker på hvordan beslutningen vedrørende etableringen av en ekstra parkeringsplass i grensen til 
viltkorridoren ble gjennomført. Utbygger har i sine planer definert et «ledig» lokale i nedre plan på ca. 
2000 m2. Denne området må uten problemer kunne erstatte denne parkeringsplassen, som vil være til 
sjenanse for nabolaget. Parkeringsplassen vil også forstyrre den ventede effekt av viltkorridoren. Jeg antar 
at utbygger har andre planer for lokalet i nedre plan gjennom utleie til en 3. part for å optimalisere sin 
profitt av utbyggingen. Et annet alternativ kan være å gi utbygger dispensasjon til å bygge et usynlig 
underjordisk parkeringsanlegg med en parkmessig utforming av tak, utenfor byggegrensen. 

Videre har den interne veien øst i området mellom bebyggelsen og viltkorridoren ikke tidligere kommet 
tydelig frem i reguleringen. Jeg har ikke sett noen begrunnelse for denne veien, uten at den kan være 
«kjekk å ha». Det bør være mer dyptgripende behov for at en slik ulempe denne veien vil være for 
nabolaget og viltkorridoren. Det foreligger ingen logistikk-, trafikk-, miljø- eller støyanalyse av dette 
tiltaket, så langt jeg kan se. 

Ås Kommune viser også mangel på god informasjonsskikk gjennom den informasjon som ligger i GISLINE og 
hjemmesiden. Dokumentasjonen her er inkonsistent (jfr. mailutveksling 11.10.2018), og har store mangler, 
blant annet i manglende vedlegg etc.. Det ser også ut som om versjonskontrollen av viktige dokumenter i 
Ås Kommune ikke fungerer. Dette er svært kritikkverdig og har skapt usikkerhet og en kime til konflikter 
mellom meg, utbygger, arkitekt og Ås Kommune. I dag, 3 uker etter at jeg gjorde Ås Kommune 
oppmerksom på dette, er inkonsistensen fremdeles ikke rettet opp.  

Det ser også ut som om Ås Kommune generelt er svært raus til å tildele dispensasjoner fra planer, i form av 
takbygg og andre tilleggs elementer uten at naboer får tilgang til å uttale seg. 

På denne bakgrunn anbefaler jeg at Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører en granskning av den 
prosess som er gjennomført i denne utbyggingen fra Ås Kommunes side. 

Imidlertid forstår jeg at det kanskje er for sent å endre vesentlig på den planlagte bygningsmasse, men det er 
definitivt ikke for sent å endre på utearealene og i praksis vil det også være mulig å senke bygningene noe i 
terrenget. 

Et alternativ til granskning hos Fylkesmannen kan være at noen av ulempene som utbyggingen medfører for 
naboene, kompenseres ved å fjerne veien mellom byggene og viltkorridoren og pålegge utbygger å benytte 
ledige lokaler i nedre plan eller en underjordisk usynlig løsning til erstatning for parkeringen utendørs i 
viltkorridorens grense. Dette vil bidra til at viltkorridoren kan fungere etter hensikten. Hvis utbygger senker 
bygningsmassen noe i terrenget, vil også det oppfattet som svært positivt. 

Med vennlig hilsen 

 

 
Kopi: 

Skitunet Boligsameie, Styret v/Arne Nyland, Granheimtunet 27, 1406 SKI, mail: 
skitunetboligsameie@gmail.com  

 


