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Sivilingeniør Erik Bærøe 
Granheimtunet 27 
1406 Ski 
erbaroe@me.com 
Tlf. +47 90085340 

Nordby i Ås, 21.01.2019 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 Ås  
post@as.kommune.no   
 
 

Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 – oppfølging etter Fylkesmannens vedtak datert 16.01.2019 

Jeg viser til: 

1. Fylkesmannens vedtak i klagesak om klage over avvisning av klage – Ås kommune – Nordbyveien 96 – 
gnr. 102 bnr. 418, datert 16.01.2019. 

2. Klage 1 fra meg datert 27.09.2018, kopi vedlagt. 
3. Klage 2 fra meg datert 05.10.2018, kopi vedlagt. 
4. Brev fra meg til Ås Kommune datert 01.11.2018, kopi vedlagt. 

Fylkesmannens vedtak: 

 

 

 

Fristen for realitetsbehandlingen antar jeg er 3 uker etter at kommunen har mottatt brevet fra Fylkesmannen, 
dvs. innen 8. februar 2019. 

Jeg regner også med at kommunen behandler klage 1 og 2, samt brev datert 01.11.2018 samlet, som en (1) 
klagesak. 

Klagen fra min side omfatter følgende, i prioritert rekkefølge: 

Gesimshøyder og takbygg. 

I mail fra utbygger datert 16.01.2018 informeres jeg om: «Når det gjelder utformingen av bygget er dette 
senket med cirka 1,5m, ventilasjonskassen på taket som var 3m høy er nå redusert til cirka 1,7m.». Dette betyr 
at gesimshøyden nå er tilbake til det nivå som er oppgitt i reguleringsplanen. Jeg har ikke negative synspunkter 
til denne endring, så lenge man holder seg til reguleringsplanen. 

Fremdeles er ventilasjonskassen for høy. Det er mulig å redusere denne til nivå med gesimshøyden med dagens 
teknologi. Jeg anbefaler at kommunen ikke gir dispensasjon til denne høyden på ventilasjonskassen.  

I byggetrinn 1 (Møller Follo) ga kommunen, merkelig nok, dispensasjon til ventilasjonskasser med høyde på 4 til 
4,5 meter, uten å melde naboer om dette. Jeg har direkte utsikt til disse kassene, og oppfatter dem som 
generende og med et svært dårlig arkitektonisk uttrykk. 

Vei mot viltkorridoren og grensen mot Skitunet Boligsameie. 

Jeg har fremdeles ikke sett argumentasjonen for denne veien, annet 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. 

Jeg kan ikke forstå hvordan kommunen kan tillate denne veien, og foreslår at denne veitraseen ikke godkjennes 
og at området betraktes som en del av grensen mot viltkorridoren. 

 

Kommunens vedtak av 8. oktober 2108 i sak 18/01462 oppheves. Klagen har ført frem. Klagen 
må realitetsbehandlet av kommunen. 
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Parkeringsforhold på utearealet. 

Fylkesmannen ga i reguleringsplanen en grense opp til 350 parkeringsplasser. Nåværende plan inneholder 450 
– 500 plasser i utearealet. En ny parkeringsplass i grensen mot viltkorridoren syd i området kom som en 
overraskelse på meg. Jeg har ikke sett noen begrunnelse for utvidelsen av antall plasser eller på hvilket 
grunnlag kommunen har kunnet gi tillatelse til dette. 

Jeg forventer derfor at kommunen holder seg til reguleringsplanens bestemmelser på 350 parkeringsplasser.  

Subsidiært kan kommunen etter min mening gi dispensasjon til et usynlig underjordisk anlegg i det foreslåtte 
område, med parkmessig utførelse av taket, som foreslått tidligere. 

Saksbehandlingen i Ås Kommune. 

Som beskrevet i brev fra meg datert 01.11.2018, setter jeg mange spørsmålstegn ved behandlingen av denne 
byggesaken i kommunen. Saksbehandlingen synes uryddig, lite korrekt i forhold til lov og forskrift, lite 
konsekvent, med dårlige beslutningsprosesser og beheftet med unøyaktigheter, rot og manglende/feilaktig 
informasjon.  

Styret i Skitunet Boligsameie er med sine kommentarer fullstendig ignorert og overkjørt. 

Samtidig har jeg blitt møtt med arroganse og lite velvillighet av saksbehandlere og ledelse.   

Det er ikke slik kommunens innbyggere skal bli møtt i Ås Kommune. Kommunen skal ivareta innbyggere og 
næringslivets interesser og ikke være der for sin egen virksomhets skyld. 

Etter min oppfatning må kommunens holdninger, kompetanse og kapasitet forbedres betydelig, sett i relasjon 
til de forholdsvis store byggesaker som kommunen nå står overfor. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Kopi: 

 
Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Knut Aleksander Næss, Postboks 6671 
Etterstad, 0609 OSLO, mail: kan@mollereiendom.no 
 
Meinich Arkitekter AS, Erik Søhoel, Briskebyveien 74, 0259 OSLO, mail: erik.sohoel@meinich.no 
 
Skitunet Boligsameie, Styret v/Arne Nyland, Granheimtunet 27, 1406 Ski, mail: skitunetboligsameie@gmail.com 
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Erik Bærøe 
Granheimtunet 27 
1406 Ski 
erbaroe@me.com 
90085340 

Nordby i Ås, 27.09.2018 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 Ås  
post@as.kommune.no  
 
Att: 
Arve Bekkevard Enhetsleder Byggesak og geodata, mail: arve.bekkevard@as.kommune.no 
Silje Raad Juridisk rådgiver, mail: silje.raad@as.kommune.no 
 
Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Rammetillatelse 

Bakgrunn 

Dette brevet er sendt fra meg personlig til Ås Kommune etter at jeg deltok på informasjonsmøte med utbygger 
og arkitekt den 25.09.2018. Informasjonsmøtet gjaldt byggetrinn 2.  

Jeg er en av de nærmeste naboene til Gnr 102 bnr 418. 

Utbyggingen har primært viktige 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 i 
Skitunet Boligsameie. 

Mitt utgangspunkt er reguleringsplan for området datert 27.02.2013, revidert 20.03.2013. Jeg har dessverre 
ikke funnet andre revideringer av planen. Figurene under viser en illustrasjon av denne planen og 
Rammeplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reguleringsplan og Rammetillatelse. 



Nordby i Ås, 27.09.2018 2 

 

 

På det nevnte informasjonsmøtet fikk vi en gjennomgang av den rammetillatelse Ås Kommune har gitt, datert 
22.08.2018. Denne rammetillatelse avviker på vesentlige punkter fra reguleringsplanen. 

De mest betydelige avvikene mellom Reguleringsplan og Rammetillatelse 

• Antall uteparkeringsplasser er økt fra ca. 108 til ca. 190. 
• Gesimshøyden er økt fra 150.0 til 151.5, dvs. ca 1/2 etasjehøyde i Skitunets bebyggelse. 
• Det er godkjent en nedkjørselsvei langs viltkorridoren, noe som det tidligere fra utbygger var garantert 

at ikke skulle skje.  
• Det er tatt store arealer fra viltkorridoren (også kalt "park") til parkeringsplasser, som med fordel 

kunne plasseres et annet, mer industrielt område, uavhengig av utbyggingen (på samme måte som 
Møller Follo løser dette behovet). 

• Så vidt jeg kan tolke tegninger og kart er det planlagt terrenghevinger i viltkorridoren og skråningen 
mot Skitunets bebyggelse. 

Nabovarsel, datert 08.07.2018 

Styret i Skitunet Boligsameie mottok den 08.07.2018 nabovarsel om nytt forretnings- og næringsbygg for 
plasskrevende varehandel med tilhørende verksted og lagerfunksjoner.  

Nabovarselet var papirbasert og ble sendt i vanlig postgang, noe som gjorde det uhensiktsmessig å behandle 
for sameiets medlemmer. 

Nabovarselet var gitt svært kort svarfrist (2-3 uker), midt i ferietiden, noe som ansees som svært kritikkverdig. 
Styret hadde i realiteten ikke mulighet til å behandle nabovarselet på en anstendig og forsvarlig måte. 

Nybygget utgjør byggetrinn 2 sør for eksisterende bilanlegg Møller Bil Follo. Bygget søkes i henhold til 
gjeldende regulering og omfatter ingen dispensasjoner. På deler av parkeringsareal søkes mulighet for 
inngjerding som vist på situasjonsplan. 

Det er Volvo og BMV som blir leietakere, så det blir to separate verksteder med åpning mot vår bebyggelse. 
Bygningen er utformet litt annerledes og er noe større enn det som tidligere er godkjent. Videre er det tegnet 
inn parkeringsplass på det som opprinnelig var planlagt som grøntareal/viltkorridor. Dette vil medføre biltrafikk 
mot vår bebyggelse, noe utbygger tidligere har sagt de skulle unngå. 

Styret har sendt inn merknader til planen samt bedt om at det i arbeid med detaljutforming av nybygget tas 
hensyn til følgende innspill: 

1. Opprinnelig grøntareal/viltkorridor opp mot Skitunets eiendom opprettholdes som tidligere skissert, 
og at den planlagte parkeringsplassen bak byggene (mot Skitunet) fjernes. 

2. Verkstedene har åpning ut mot vår eiendom, og vi ber om at det ikke blir utført bilvasking eller annen 
verkstedaktivitet på utsiden av bygget som vender mot Skitunets eiendom. Dette for at berørte 
beboere hos oss ikke skal bli unødig plaget av støy fra maskiner og utstyr. 

3. Det må ikke monteres høye lysmaster og sterk belysning som kan virke blendende og sjenerende for 
beboere som har leiligheter ut mot det nye anlegget. 

4. At det ikke monteres vifter eller annet mekanisk utstyr på takene som vil medføre støyplager for våre 
beboere. 

På informasjonsmøtet ble det opplyst at Boligsameiet ikke har påvirkningsmuligheter, med unntak av 
beplantningen i viltkorridoren. De viktigste innspillene fra styret er ikke etterkommet. 
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Beregning av utnyttelsesgrad 

Jeg er i tvil om Rammetillatelsens beregningen av utnyttelsesgrad er korrekt. Hvis viltkorridoren inngår i 
beregningsgrunnlaget vil jeg si at utregningsmetodikken ikke er korrekt, da dette området har et helt annet 
formål enn bebyggelsen, og at utbygger i realiteten ikke har disposisjonsrett til dette området. 

Byggets utforming 

Jeg har ingen kommentarer til utseende, utforming og hovedarkitektur. Dette blir bra. 

Gesimshøyder / ventilasjonsanlegg 

Som nevnt er gesimshøyden er økt fra 150.0 til 151.5 moh, dvs. ca 1/2 etasjehøyde i Skitunets bebyggelse. 
Gesimshøyden er nå på høyde med 3. etasje i noen av blokkene. 

Utbygger opplyser at gesimshøyde er i henhold til bilprodusentenes standard, og ikke er mulig å endre. Jeg 
tviler på at dette er riktig fremstilt. Antagelig er en noe lavere takhøyde akseptabelt, slik det er akseptert i 
andre bygg. 

Det er fra arkitektens side rent skissemessig tegnet inn takbygg. Fra et faglig synspunkt burde det ikke være 
behov for slike takbygg over gesimshøyden. Den samme problemstilling var oppe i byggetrinn 1, der 
takbyggene fikk en svært uheldig utforming.  

Utbygger ble på informasjonsmøtet anbefalt å bytte teknisk konsulent på denne problemstillingen. Teknisk 
konsulent burde dessuten vært inne i planprosessen på et tidligere tidspunkt og takbygg burde fremkomme av 
plandokumentene, dersom slike konstruksjoner er nødvendig. 

Uansett bør et takbygg over fastlagt gesimshøyde ikke bygges uten at en konkret dispensasjon foreligger. Så 
vidt jeg vet foreligger ingen dispensasjoner på nåværende tidspunkt 

Innsyn mot leiligheter i Skitunet Boligsameie 

Utbygger opplyser at de har tatt hensyn til Skitunet Boligsameies behov for å redusere innsyn mot boligene fra 
lokalene. Likevel er det planlagt en glassvegg med retning mot Granheimtunet 21 og 23 fra BMW salgslokaler. 
Det vil være hensiktsmessig at denne glassveggen blir bygget med retning rett mot syd. 

Logistikk/veier 

Utbygger opplyser at den planlagte veien mot viltkorridoren er nødvendig av "logistikkmessige" behov, uten å 
redegjøre nærmere for dette. Jeg mener at disse "logistikkmessige" behovene relativt enkelt med litt velvilje 
kan løses med veiløsninger parallelt med Nordbyveien og Søndre Tverrvei. Den løsning som skisseres i 
Rammeplanen er til betydelig sjenanse for beboerne i de nærmeste blokkene i Skitunet Boligsameie, med 
hensyn til utsyn, lydforhold og forurensning. Jeg kjenner ikke til om noen trafikkanalyse foreligger. 

Veiløsningen og argumentasjonen om logistikk er overhodet ikke akseptabel. 

Støyskjerming 

Det er ikke definert nærmere hvilke støymessige tiltak som er planlagt mot Skitunet Boligsameie. Jeg har 
forventninger om at utbyggingen også løser støyproblemet mot Søndre Tverrvei, som har en trafikkmengde på 
10.000 til 22.000 kjøretøy pr. døgn, og der akselerasjonsområdet fra rundkjøringen Nordbyveien/Søndre 
Tverrvei mot Ski er svært generende for mange boliger i Skitunet Boligsameie, med målt støy på over 100 db i 
uteområder i kortere perioder. 
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Sol- og skyggeillustrasjoner 

Sol- og skyggeillustrasjoner bør foreligge. Jeg har ikke sett dette i noen dokumentasjon. 

Forringelse av livskvalitet og verdier 

Sitat fra Rammetillatelsen "Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 
omkringliggende bebyggelse og miljø.". 

Etter min oppfatning et dette en vurdering som ikke deles av de som bor i nær tilknytning til utbygningen, 
spesielt beboere i de 44 leilighetene som har utsyn og utearealer/terrasser rettet mot bygget. Etter min 
mening forringer utbyggingen vesentlig både livskvalitet og verdien av leilighetene. Dette hensynet til sine 
innbyggere bør Ås Kommune på en bedre måte ivareta i denne og fremtidige utbygginger. 

 

Jeg avventer reaksjon og svar fra Ås Kommune, samt en tilbakemelding om at dette skal sendes til 
Fylkesmannen som en formell klage. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 
Kopi: 
 
Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Knut Aleksander Næss, Postboks 6671 
Etterstad, 0609 OSLO, mail: kan@mollereiendom.no 
 
Skitunet Boligsameie, Styret v/Arne Nyland, Granheimtunet 27, 1406 SKI, mail: 
skitunetboligsameie@gmail.com 
 
Meinich Arkitekter AS, Erik Søhoel, Briskebyveien 74, 0259 OSLO, mail: erik.sohoel@meinich.no 
 
Terje Grøndahl, Møller Follo AS, mail: terje.grondahl@moller.no 
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Erik Bærøe 
Granheimtunet 27 
1406 Ski 
erbaroe@me.com 
90085340 

 
Nordby i Ås, 05.10.2018 

 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
c/o Fylkesmannen i Østfold,  
pb 325,  
1502 Moss 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
 
Gnr 102 bnr 418 i Ås Kommune - Område øst for Solbergkrysset - 
Næringsbygg - Bilanlegg - Byggetrinn 2 - Rammetillatelse 
 
Klage og protest på vedtak om Rammetillatelse fra Ås Kommune 

Dette brevet er sendt fra meg personlig til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter at jeg fikk oversendt kopi av 
Rammetillatelsen fra Ås Kommune ca. 17.09.2018 og etter at jeg deltok på informasjonsmøte med utbygger og 
arkitekt den 25.09.2018. Informasjonsmøtet gjaldt byggetrinn 2.  

Jeg er en av de nærmeste naboene til Gnr 102 bnr 418, og derved direkte berørt av dette byggetrinnet. 

Rammetillatelsen er vedlagt i vedlegg 1. 

Jeg sender med dette klage og protest på Rammetillatelsen pga. saksbehandlingen og direkte saksbehandlerfeil 
i Ås Kommune etter Byggteknisk forskrift (TEK17). 

Byggetrinn 2 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 i 
Skitunet Boligsameie. 

20 av de 44 leilighetene mister vesentlige deler fri utsikt mot grøntområder, skog, skole og eneboligbebyggelse, 
samtidig som sol/lys/skygge forhold blir vesentlig forringet. Samtidig planlegges intern vei i anlegget i nær 
tilknytning til leilighetenes uteområder. 

Mitt utgangspunkt er reguleringsplan for området datert 27.02.2013, revidert 20.03.2013, vedlagt i vedlegg 2. I 
en reguleringsplan fra 2008 var det berørte området avsatt til lav boligbebyggelse som rekkehus og eneboliger.   

Figurene under viser en illustrasjon av den siste Reguleringsplanen planen og Rammetillatelsen.  

På det nevnte informasjonsmøtet fikk vi en gjennomgang av den rammetillatelse Ås Kommune har gitt, datert 
22.08.2018. Denne Rammetillatelse avviker på vesentlige punkter fra Reguleringsplanen. 

Jeg ber om at Rammetillatelsen annulleres og at ny korrekt og gjennomarbeidet Rammetillatelse, med 
bakgrunn i Reguleringsplanen og gjeldende lover og forskrifter, utarbeides fra Ås Kommunes side. En følge av 
dette bør antagelig være en utsettelse av oppstarten av gravearbeider etc. på området. 
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Reguleringsplan og Rammetillatelse. 

 

Figur  1: Fra gjeldende Reguleringsplan for området (vedlegg 3). 

 

Figur  2: Fra Rammetillatelse gitt fra Ås Kommune (vedlegg 4) 
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Nabovarsel til Skitunet Boligsameie, datert 08.07.2018 

Styret i Skitunet Boligsameie mottok den 08.07.2018 nabovarsel om nytt forretnings- og næringsbygg for 
plasskrevende varehandel med tilhørende verksted og lagerfunksjoner.  

Nabovarselet var papirbasert og ble sendt i vanlig postgang, noe som gjorde det uhensiktsmessig å behandle 
for sameiets medlemmer. 2 figurer fulgte med i sendingen. Disse var ikke fullstendige og ikke egnet til 
konsekvensanalyse. 

Nabovarselet var gitt svært kort svarfrist (2-3 uker), midt i ferietiden, noe som ansees som svært kritikkverdig. 
Styret hadde i realiteten ikke mulighet til å behandle nabovarselet på en anstendig og forsvarlig måte. 

Bygget søkes i henhold til gjeldende regulering og omfatter ingen dispensasjoner. På deler av parkeringsareal 
søkes mulighet for inngjerding som vist på situasjonsplan. 

Styret har sendt inn merknader til planen samt bedt om at det i arbeid med detaljutforming av nybygget tas 
hensyn til følgende innspill: 

1. Opprinnelig grøntareal/viltkorridor opp mot Skitunets eiendom opprettholdes som tidligere skissert, og 
at den planlagte parkeringsplassen bak byggene (mot Skitunet) fjernes. 

2. Verkstedene har åpning ut mot vår eiendom, og vi ber om at det ikke blir utført bilvasking eller annen 
verkstedaktivitet på utsiden av bygget som vender mot Skitunets eiendom. Dette for at berørte 
beboere hos oss ikke skal bli unødig plaget av støy fra maskiner og utstyr. 

3. Det må ikke monteres høye lysmaster og sterk belysning som kan virke blendende og sjenerende for 
beboere som har leiligheter ut mot det nye anlegget. 

4. At det ikke monteres vifter eller annet mekanisk utstyr på takene som vil medføre støyplager for våre 
beboere. 

Innspillene er punkt 1 er ikke hensynstatt i saksbehandlingen i Ås Kommune. Begrunnelse for dette er ikke gitt. 
På informasjonsmøtet ble det opplyst at Boligsameiet ikke har påvirkningsmuligheter, med unntak av 
beplantningen i viltkorridoren. Alle andre innspill styret i Skitunet Boligsameie er avvist uten begrunnelse. 

De mest betydelige saksbehandlingen og direkte saksbehandlerfeil i forhold 
til Reguleringsplan og Rammetillatelse 

1. Beregning av utnyttelsesgrad er feilaktig i forhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). 
2. Antall uteparkeringsplasser i Byggetrinn 2 er økt fra ca. 108 til ca. 190. I alt er det på hele området 

planlagt 450-500 parkeringsplasser i motsetning til Reguleringsplanens ramme på 350 plasser. 
3. Gesimshøyden er økt fra 150.0 til 152/154 moh. 

1. Beregning av utnyttelsesgrad 

Rammetillatelsens beregning av utnyttelsesgrad er svært mangelfull og inneholder alvorlige feil i forhold til 
Byggteknisk forskrift (TEK17). Tabellene under viser henholdsvis Ås Kommunes utregning av 
utnyttelsesgrad samt egen utregning basert på forskriftens «Utregning av Utnyttelsesgrad» etter 
forskriftens §§ 5.1 til 5.5. 

Ås Kommunes beregning gir en utnyttelsesgrad (%-BYA?) på 52%. 

Egne foreløpige beregninger gir %-BYA på 59 % og en %-BRA på 164 % etter forskriftens §§ 5.1 til 5.5. 
Avviket skyldes antagelig i store trekk at nedre plans «ledig» lokaler (2056 m2) og overbygg mellom 
Byggetrinn 1 og 2 ikke er tatt med i beregningen til Ås Kommune, og at Ås Kommune ikke har benyttet 3 m 
regelen i Forskriftens § 5-4 1c. Mine beregninger er basert på at inne- og utevegger er tatt med i 
arealopplysningene i vedlegg 5 og 6. Hvis disse ikke er medregnet vil de endelige %-BYA og %-BRA vise 
høyere prosentsatser. 

Forskjellene i beregningene er av stor betydning for de beslutninger som fattes hos bygningsmyndigheter 
og politisk i Ås Kommune. 
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Figur  3: Nedre plan (vedlegg 5)                                Figur  4: Øvre plan (vedlegg 6). 

Detaljert utregning av utnyttelsesgrad er også vedlagt i vedlegg 7 og som eget vedlegg i xlsx-format i 
oversendelsesmailen sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

 

 

Tabell 1: Ås Kommunes beregninger av Utnyttelsesgrad. 

 

Tabell 2: Foreløpig beregning av utnyttelsesgrad basert på forskriftens §§ 5.1 til 5.5 (vedlegg 7, og eget xlsx regneark). 

2. Parkering 

I Reguleringsplanen er det godkjent i alt 350 parkeringsplasser ute på hele området. På en opptelling hos 
Møller Follo 1. oktober fant jeg ca. 297 oppmerkede og ikke-oppmerkede plasser som benyttes til 
parkering. 4 av disse plasser er lagt i viltkorridoren i form av en forsterkning av gressteppet. Ca 70-80% av 
plassene var oppmerket.  

Dette betyr at det kun kan legges til 53 parkeringsplasser i forhold til Reguleringsplanen. Jeg antar at 45 
plasser på nedre plan, som benyttes til ansatte parkering hos Møller Follo, blir overført til ny leietaker, slik 
at de tilsammen får tilgang til 98 parkeringsplasser innenfor den ramme som er gitt. Rammetillatelsen for 
byggetrinn 2 inneholder ca. 190 parkeringsplasser. 

Økningen til 450 – 500 parkeringsplasser i forhold til Reguleringsplanens bestemmelser på 350 plasser er 
ikke akseptabel. 

Foreløpig utregning av Utnyttelsesgrad etter forskriftens §§ 5.1 til 5.5.

m2-BRA eksisternde 33200,0
Møller Follo. Gulvflate multiplisert med 3 i øvre plan og 2 i nedre plan etter 3 m 
regelen. Arealet er ikke kontrollert. Bør kontrollmåles. Forskriftens § 5-4 1c.

m2-BRA Nytt 20274,7 Tallene må kontrolleres i forhold til arealer for inne- og utevegger.
m2-BRA Totalt 53474,7
%-BRA 164 %
m2-BYA eksisterende 6000,0 Møller Follo. Ikke kontrollert. Bør kontrollmåles.
m2-BYA Riving -100,0 Fremkommer ikke konkret av planen.
m2-BYA Nybygg 6572,5 Tallene må kontrolleres i forhold til arealer for inne- og utevegger.
Parkeringsareal 6588,0 Dette skal justeres med bakgrunn i grensen på 350 plasser.
m2-BYA totalt 19060,5
%-BYA 59 %
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3. Gesimshøyder 

Gesimshøyden er i forhold til Reguleringsplanen økt fra 150.0 til 152,0 moh dvs. over en økning på 1/2 
etasjehøyde i Skitunets bebyggelse. Takbygg er foreløpig i tillegg planlagt til ca. 154,0 moh uten at Ås 
Kommune har gitt dispensasjon fra forskriftene for dette. Se figur 5. 

De tegninger og skisser jeg ellers har mottatt viser en blanding av takhøyderog gesimshøyder, med ett 
unntak av detalj i fasade syd som viser at gesimshøyden ligger 0,5 m over takhøyden. Se figur 6 under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  5: Takhøyder i detalj fra fasade syd illustrasjon.                                                 Figur  6: Takhøyde og gesimshøyde detalj. 

Forringelse av livskvalitet, miljø og verdier 

Sitat fra Rammetillatelsen "Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 
omkringliggende bebyggelse og miljø.". 

Etter min oppfatning et dette en vurdering som ikke deles av de som bor i nær tilknytning til utbygningen, 
spesielt beboere i de 44 leilighetene som har utsyn og utearealer/terrasser rettet mot bygget. Utbyggingen 
forringer og ødelegger vesentlig for både livskvalitet, miljø og verdien av leilighetene. Ås Kommune viser her en 
feil situasjonsforståelse som legger til rette at utbygger nærmest uten hindringer kan forme byggene og 
uteområdet ut fra sine egne behov og økonomiske profittmål. 

De miljømessige konsekvenser i form av støy- og annen miljøbelastning er ikke utredet. Spesielt gjelder dette 
intern vei mellom bygget og viltområdet, som vil ligge ca. 15 m fra uteareal i enkelte leiligheter, og som har en 
stigning på 7 %. Vår erfaring fra virksomheten hos Møller Follo tilsier kontinuerlig trafikk hele døgnet, spesielt 
ved levering av inntauingsbiler og -vrak, som avgir ekstra støy i forbindelse med lydvarsler og tomgang. 

 

Med vennlig hilsen 

 



Nordby i Ås, 05.10.2018 6 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Rammetillatelse fra Ås Kommune, datert 17.09.2018. 
2. Reguleringsplan fra Ås Kommune, datert 27.02.2013, revidert 20.03.2014. 
3. Skisse fra Reguleringsplanen. 
4. Skisse i vedlegg til Rammetillatelsen. 
5. Arealplan nedre plan. 
6. Arealplan øvre plan. 
7. Utregning av Utnyttelsesgrad 

 
 
 
 
 
Kopi: 
 

Ås Kommune: Postmottak i Ås Kommune: post@as.kommune.no  

Ås Kommune: Arve Bekkevard Enhetsleder Byggesak og geodata, mail: arve.bekkevard@as.kommune.no 

Ås Kommune: Silje Raad Juridisk rådgiver, mail: silje.raad@as.kommune.no 

Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Knut Aleksander Næss, Postboks 6671 
Etterstad, 0609 OSLO, mail: kan@mollereiendom.no 

Meinich Arkitekter AS, Erik Søhoel, Briskebyveien 74, 0259 OSLO, mail: erik.sohoel@meinich.no 

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

Terje Grøndahl, Møller Follo AS, mail: terje.grondahl@moller.no 
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Sivilingeniør Erik Bærøe 
Granheimtunet 27 
1406 Ski 
erbaroe@me.com 
Tlf. +47 90085340 

Nordby i Ås, 01.11.2018 
 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 Ås  
post@as.kommune.no   
 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
c/o Fylkesmannen i Østfold,  
pb 325,  
1502 Moss 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
 
 
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  
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