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R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage 
på vedtak 

 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/03352-54 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 
Kommunestyret            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 95/18, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 14.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM): 11.04.2019 
Kommunestyret:    08.05.2019 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (endelig avgjørelse) 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift fra vedtak i Kommunestyret 12.12.2018 
2. Reguleringsplan, datert 04.12.2018 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.11.1018 
4. Klage fra advokat Tore Skar, datert 11.02.2019 
5. Kommentar til klagen fra tiltakshaver, datert 15.03.2019 
6. Saksprotokoll fra vedtak i HTM 07.12.2017 - om habilitet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Advokat Tore Skar 
Drøbak Arkitektkontor AS 
Kjærnesveien 18 AS 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
       
Fakta i saken: 
R-313 – Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere ble vedtatt av 
Kommunestyret 12.12.2018, se vedlegg 1. Planen lå ute til offentlig ettersyn fra 
23. juni til 15. september 2017. 
 
Vedtatt plan legger til rette for 7 eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og 
rekkehus med 9 boenheter. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart datert 04.12.2018 og 
bestemmelser datert 12.11.2018.  
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket ble offentliggjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med 
underretting om klageadgang, i brev datert 23.01.2019. 
 
Advokat Tore Skar (11.02.2019) 
Advokaten klager på vegne av beboerne, bosatt i Kjærnesveien 24, 26, 28, 34, 36 og 
38, som er berørt av detaljreguleringsplanen. 
 
Klage på det formelle 
 Manglende framleggelse av uttalelse fra de lokale vellene 

Ved gjennomgang av saken er ikke felles uttalelse fra Kjærnes Vel og 
Strandengen Vel (datert 29.08.2018) lagt ved til 2. gangs behandling av saken. 
Det vises til bilag 1 i klagen og bilag 2 som er bekreftelse på at uttalelsen er 
mottatt i kommunens postmottak. I uttalelsen fra vellene framkommer det stor 
skepsis og motstand til planforslagets omfang. Det bes om at uttalelsen legges 
ved klagesaken. 

 Inhabilitet 
Leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø, Kjetil Barfelt, er den samme som står 
bak prosjektet som eier/styreleder i Kjærnesveien 18 AS. 

 
Klage på det materielle 
Det vises til at overordnede myndigheter har vært kritiske til utbyggingen. Det er 
svært spesielt at det er mulig å få til en så stor utbygging på tvers av det som ellers 
er overordnede kommunale planer. Advokaten ber, på vegne av beboerne, om at 
reguleringsplanen oppheves. Alternativt bør planen oppheves og rådmannens 
alternative forslag til innstilling vedtas. I rådmannens alternativ utgikk 
sekundærleilighetene, som tilsvarer en reduksjon fra 23 til 16 boenheter. 
 
Se mer utfyllende klage i vedlegg 4. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Om det formelle i klagen 
Det gjøres oppmerksom på at uttalelsen ikke kom i forbindelse med offentlig ettersyn. 
Den kom nærmere et år senere, og ble tatt til orientering. Grunnen til at kommunen 
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ikke refererte til uttalelsen fra Kjærnes Vel i saksframlegget, var at den kom etter 
fristen til offentlig ettersyn. 
 
Når det gjelder Kjetil Barfelt sin habilitet er den blitt behandlet som en egen sak, sak 
86/17 i HTM 07.12.2017. Saksprotokollen legges ved til orientering, se vedlegg 6. I 
reguleringssaken er det kun tatt stilling til planforslaget. 
 
Om det materielle i klagen 
I likhet med overordnede myndigheter har rådmannen vært skeptisk til denne 
reguleringsplanen og til omfanget av den. Det har framkommet gjennom hele 
planprosessen. Rådmannen mener saken har vært godt belyst, og planforslagets 
omfang ble betydelig redusert etter offentlig ettersyn. 
 
Det vises også til tiltakshavers kommentarer til klagen i vedlegg 5. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at saken har vært godt belyst gjennom hele 
reguleringsprosessen. Planområdets beliggenhet og omfang, med fordeler og 
ulemper, har vært grundig vurdert. 
 
Grunnen til at kommunen ikke refererte til uttalelsen fra Kjærnes Vel i 
saksframlegget, var at den kom etter offentlig ettersyn. Mange av de 
betenkelighetene, vellet hadde til planen, er også innarbeidet i det planforslaget som 
ble lagt fram til behandling etter offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen kan ikke se at klagen omhandler nye momenter i saken. Rådmannen 
anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge og at den oversendes Fylkesmannen i 
Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


