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KLAGE TIL FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN OVER R-313 DETALJ-
REGULERINGSPLAN FOR KJÆRNESVEIEN 18 M.FL. — KUNNGJORT VEDTAK I 
KOMMUNESTYRET 

Jeg viser til Ås kommunes brev av 23. januar d.å. til berørte naboer m.fl., mottatt ca 25. samme 
måned. 

Undertegnede representerer følgende beboere som er berørt av utkastet til detaljreguleringsplan 
for Kjærnesveien 18 m.fl.: 

• Roy Ivar og Solveig Hebnes, Kjærnesveien 24 
• Marie Sandberg Fonneland og Tora Terese Waaler Wærvågen, Kjærnesveien 26 
• Åge Eigil Frantzen, Kjærnesveien 28 
• Mette Bergersen, Kjærnesveien 34 
• Romualdas og Victoria Musnikas, Kjærnesveien 36 
• Darbara Singh, Kjærnesveien 38 

På vegne av ovennevnte beboere påklages med dette kommunestyrets vedtak vedrørende 
detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl. 

Klagen begrunnes som følger: 

1. Til det formelle 

1.1 Manglende fremleggelse av uttalelse fra de lokale vellene 

Ved gjennomgang av sakens dokumenter kan jeg ikke se at en felles uttalelse fra Kjærnes Vel og 
Strandengen Vel datert 29. august 2018 er fremlagt i saken under den kommunale behandling. 
Jeg vedlegger: 

Bilag 1: Brev av 29. august 2018 fra Kjærnes Vel og Strandengen Vel 

Brevet er bekreftet mottatt ved postmottak i Ås kommune. 
Vestbytorget, Møneveien 2, Postboks 174, 1541 Vestby, Norway 

Telefon +47 64 98 39 00, Telefax +47 64 98 39 01, office@adv-vestby.no  
www.adv-vestby.no  
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Bidag 2: Bekreftelse på mottak 

1_Tnnlatelsen av å legge frem brevet er en vesentlig saksbehandlingsfeil idet vellene representerer 
tilnærmet alle beboerne i området der reguleringsplanen nå skal gjelde. 

Som det fremgår av brevet, er det innsigelser fra begge vellene knyttet til den plan som på det 
tidspunkt var fremlagt for politiske myndigheter. Pr. 29. august 2018 var forholdet at det 
tidligere forslaget fremsatt av Kjærnesveien 18 AS var sendt i retur til forslagsstiller med 
anmodning om å begrense antall boenheter. 

Sentralt i uttalelsene fra vellene, står skepsis og motstand til en betydelig utbygging i et 
begrenset geografisk område som ellers er preget av spredt bebyggelse. Jeg ber om at uttalelsen 
nå fremlegges både for kommunestyret ved klagebehandlingen og senere følger med ved 
oversendelse til Fylkesmannen dersom kommunestyret velger å opprettholde sitt vedtak. 

1.2 Inhabilitet 

Dernest peker jeg på vegne av beboerne på den omstendighet at lederen av hovedutvalg for 
teknikk og miljø, Kjetil Barfelt, er den samme som står bak prosjektet som eier/styreleder i 
Kjærnesveien 18 AS. Gjennom den vedtatte detaljreguleringsplan får hans selskap adgang til å 
bygge i alt 23 boenheter i området. Demre side har tidligere argumentert for at ikke bare Kjetil 
Barfelt (som formelt fratrådte behandlingen) men også øvrige utvalgsmedlemmer er inhabile 
fordi denne saken har svært stor økonomisk betydning for en sentral politiker som er leder i det 
utvalg som la premissene for kommunestyrets vedtak om detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 
18 m.fl. Dette representerer så vidt ekstraordinære forhold at hele hovedutvalget var inhabilt. 

I den vedlagte uttalelse fra vellene, jf. bilag 1, vil Fylkesmannen se hvordan naboer/beboere 
opplevde den politiske behandling i hovedutvalget. Det man ser, er at en formell fratreden under 
en politisk behandling, ikke nødvendigvis skaper nok distanse til saken. All problematikk rundt 
inhabilitet i forvaltningen går på hvorvidt en persons deltagelse kan være egnet til å svekke 
tilliten til et vedtak. Når hovedutvalget i dette tilfelle velger å behandle utvalgsledere forslag til 
en reguleringsplan som sterkt avviker fra øvrige kommunale planer og overordnede regionale 
føringer, så bør varsellampene blinke og man må sørge for en helt annen distanse mellom den 
politiske behandling og de lokale næringsinteressene. 

Fylkesmannen bes nå vurdere hvorvidt denne omstendighet gjør at hele den kommunale 
behandlingen av saken må oppheves og at saken oversendes til annen kommune i annet fylke for 
å få en uavhengig behandling av reguleringsplanforslaget. 

2. Til det materielle 

Som det fremgår av sakens dokumenter, er overordnede myndigheter særdeles kritiske til 
utbyggingen. Det har sammenheng med at planforslaget ikke er i tråd med regionale føringer, der 
boligveksten skal konsentreres i prioriterte vekstområder. Overordnede myndigheter har også 
pekt på at planforslaget bidrar til å opprettholde/utvide et spredt utbyggingsmønster som vil øke 
bilbruken. I tillegg kommer at området ikke ligger inne i kommunens boligprogram. I det 
forslaget som kommunestyret nå har vedtatt, åpner reguleringsplanen for bygging av 7 
eneboliger med sekundærleilighet og rekkehus med 9 boenheter, til sammen 23 enheter. Dette vil 
være en så stor utbygging at den klart strider med bosettingsmønsteret i området og vil åpenbart 
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påvirke blant annet boligprogrammet, behovet for å ha tilstrekkelig skoleplasser mv. - uten at 
noe av dette er utredet. 

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. Jeg kan ikke huske å ha sett tilsvarende i saker i den senere tid 
hvor boligutbygging er blitt mer og mer styret/regulert for å møte overordnede krav til 
trafikkløsninger, begrenset bruk av bil mv. 

I forslagsstillers merknader vedrørende trafikken på nordlig adkomstvei inne i området, opplyses 
at trafikken kun skal øke med 7 turer i døgnet. Men i og med at dette området tenkes bygd ut 
med to eneboliger med sekundærleiligheter — dvs. fire boenheter — fremstår det som mer 
sannsynlig med langt flere turer enn 7 i døgnet i et område hvor bilbruk i praksis er helt 
nødvendig. Utbyggingen vil derfor gi en betydelig merbelastning på adkomstveien. 

På vegne av beboerne ber jeg om at forslaget til reguleringsplan oppheves som stridende mot 
overordnede regionale føringer. Alternativt bør planen oppheves og tilbakesendes Ås kommune 
for en utbygging slik rådmannen uttaler i sitt saksfremlegg, ved at antall boliger begrenses 
ytterligere. Som alternativ innstilling fremla rådmannen forslag om at sekundærleilighetene 
utgår. Ved kun å tillate eneboliger uten sekundærleiligheter samt rekkehus, vil det totalt kunne gi 
16 boenheter. På vegne av mine klienter gjøres det gjeldende at rådmannens vurdering om at 
fotavtrykk og inngrep i terrenget da reduseres og at en større del av vegetasjon og topografi kan 

evares, er viktige hensyn som Fylkesmannen bes hensynta. 

Med hilsen 

Tore Skar 

Vedlegg 

Kopi: Klienter 



Kjærnes Vel 
Strandengveien 12 
1407 Vinterbro 

Ås Kommune 
Pb 195 
1431 Ås Kjærnes, 29. august 2018 

Vedrørende pågående byggesak i Kjærnesveien 18/32 

Kjærnes Vel organiserer beboerne på Kjærnes og har gjennom lengre tid fulgt prosessen som 
pågår der tiltakshaver Kjetil Barfelt ønsker å bygge blokker, tomannsboliger og rekkehus i 
Kjærnesveien 18 og 32. Vellet ser i utgangspunktet ikke negativt på utbygging i seg selv, men 
vi stiller oss svært skeptiske til en slik massiv størrelse på prosjektet. Vi har også fått støtte 
av Strandengen Vel som representerer medlemmer i Strandengveien og Kollenveien. 
Velforeningene støtter byggingen av en og annen enebolig på Kjærnes, men det er noe helt 
annet enn det omfang som beskrives her. 

Flere sterke innvendinger mot forslaget 
Da saken først ble meldt inn til Ås Kommune, var innstillingen fra Rådmannen at man skulle 
avvise planforslaget og opprettholde gjeldende reguleringsplan for området. Dette ble 
beskrevet i et saksfremlegg av 15.05.17, se vedlegg 1. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mente at det var svært uheldig at kommunen la ut et 
planforslag med et så stort omfang, utenfor det som i Regional plan for areal og transport er 
definert som prioriterte vekstområder. Området ligger ikke i kommunens boligprogram og er 
ikke i tråd med føringene i den regionale planen. 

Akershus fylkeskommune kom med en liknende uttalelse. 

Hovedutvalg for teknikk og miljø — habilitet 
Vi reagerer sterkt på habiliteten til Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i denne saken, 
selv om det er noe flere aktører mener å ha avgjort. HMTs leder er eneeier av 
utbyggingselskapet og vil selvfølgelig sitte igjen med en stor privat fortjeneste, se vedlegg 2. 
Vi reagerer på at det er HTM selv som har tatt den endelige avgjørelsen om at de er habile. 
Til tross for at Barfelt formelt sett har erklært seg selv inhabil i akkurat denne saken, har han 
gjennom sin posisjon stor påvirkningskraft i forhold til hvordan Ås kommune håndterer 
byggesaker generelt. Det som skjer i en sak, skaper selvfølgelig presedens for andre liknende 
saker—deriblant hans egen. 

Flere av Kjærnes vel sine medlemmer har vært til stede under HTM-møter som er åpne for 
offentligheten. De har reagert på at utvalget virker å fungere som et hvilket som helst 
kollegium der folk kjenner hverandre og jobber tett sammen. Vi har registrert at habiliteten 
er vurdert flere steder, og at det i teorien ikke skal være noe problem at HTM fatter denne 
beslutningen så lenge lederen er inhabil. Likevel mener vi det er grunn til å være svært 
skeptiske til om utvalget faktisk er habile i praksis. 
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Det har for eksempel kommet utsagn og kommentarer fra politikerne i disse møtene som 
etter vårt syn sier noe om hvordan de forholder seg til hverandre, og dermed deres habilitet. 
Under HTM's behandling av saken 25.01.18, ble det etter at Barfelt hadde gått ut sagt "vi må 
sørge for å få gjennom blokka, for den gir han seg ikke på." Dette ble sagt i en pause og 
ganske lavt, men tilhørerne fikk det med seg likevel. Under årsmøtet i Kjærnes Vel den 
03.05.18 ble Barfelt spurt konkret om denne uttalelsen. Da sa han at han ikke kunne ta 
ansvar for det andre folk sier i hans fravær, og lovte samtidig medlemmene i velforeningen 
at det ikke skulle bygges blokk. Vi har per dags dato ikke mottatt tegninger som viser at 
blokkene er tatt bort. Det er lett å merke seg slike småting og gjøre seg noen tanker om hva 
som foregår i politikernes korridorer. Det er et demokratisk problem dersom politiske vedtak 
avgjøres på bakgrunn av lobbyvirksomhet, og ikke i de formelle møtene som er åpen for 
offentligheten. 

Da møtet i HTM igjen var satt etter pausen og saken ble diskutert, kom det blant annet fra 
MDGs representant en kommentar om at han hadde fått klare instruksjoner fra sitt 
gruppemøte i forkant av HTM-møtet. Planen var at han skulle "stemme dette forslaget nord 
og ned". Han hadde imidlertid lest et brev (det var, og er fortsatt, helt uklart for tilhørerne 
hvilket brev det dreide seg om) og hørt på det som nå ble sagt rundt bordet. Dette gjorde at 
han skiftet mening og stemte stikk i strid med det hans egen gruppe hadde bestemt i forkant 
av møtet. For våre medlemmer var det veldig spesielt å høre på, all den tid man regner med 
at når en politiker representerer et parti så er han eller hun lojal mot det partiet har blitt 
enig om. 

Under årsmøtet i Kjærnes vel ble presedens for ytterligere utbygging innover på Kjærnes tatt 
opp. Dersom Kjærnesveien 18 og 32 skal bygges ut i det omfang som her beskrives, må man 
først vedta å gå imot Regional plan for areal og transport. Dette vil nødvendigvis skape 
muligheter til å bygge ut lenger inn på Kjærnes også, hvilket Barfelt ble spurt om. Han svarte 
da at det ikke ville bli aktuelt, fordi kommunen ikke kom til å gå med på utbygging lenger inn 
på Kjærnes. Da han ble spurt om hvorfor de skulle gå med på det i hans tilfelle men ikke i 
andre private utbyggeres tilfelle, hadde han ikke noe godt svar. 12014 var det varslet en 
liknende utbygging i Nebbaveien. Barfelt med flere naboer gikk sterkt imot dette og bidro til 
å legge et press på kommunen som fikk dette prosjektet stoppet. 

Dersom man ser på helheten i saken, mener vi det er stor grunn til å stille spørsmålstegn 
rundt HTMs habilitet i praksis. 

Adkomst med vei 
Veien som går inn mellom Kjærnesveien 26 og 32 er en liten, smal grusvei som ikke er 
dimensjonert for at to biler kan møtes. Dette skjer fra tid til annen mellom de naboene som 
bor der nå. Da er en av dem alltid nødt til å rygge for å gi plass. I vedlegg 3 side 7 orienterer 
Statens vegvesen om at forventet antall bilturer for hele området blir i overkant av 100, da 
man regner 3,5 bilturer per bolig per dag. 75+ av disse turene skal gå fra utkjøringen nede i 
Kjærnesveien 18 og 25+ i den lille grusveien. Dersom 25+ biler skal møtes her hver eneste 
dag, vil det simpelt hen bli total trafikkork. Vi har tatt bilder av området for å illustrere dette, 
se vedlagt bildemappe. En slik utvikling vil også skape store utfordringer for 
utrykningskjøretøy. Veien er så smal at det ikke er mulig å gi fri vei uten å rygge. Det går fint 
så lenge det er så lite trafikkintensitet på veien som det er i dag. 
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Kjærnesveien gjør en krapp sving akkurat der fartsgrensen reduseres fra 60 til 40 km/t. 
Svingen befinner seg i tillegg i en forholdsvis bratt nedoverbakke. I vinter var det 
urovekkende mange eksempler på biler som kom kjørende nedover bakken på høyre side av 
veien, mistet veigrepet og endte over i motgående kjørefelt. Tilfeldigheter og lav 
trafikkintensitet gjorde at det ikke oppsto møteulykker. Hastigheten folk kjører med er ofte 
langt over 40 og de nærmeste naboer til denne svingen satt "med hjertet i halsen" gjentatte 
ganger sist vinter. 

Bevare Kjærnes naturmangfold og unike status 
Det er i dag flere hytter på Kjærnes, både i Kjærnes vel og Strandeng vel. Det er gjentatte 
eksempler på at folk har søkt om å få omregulere sin hytte til bolig. Dette er ikke blitt 
innvilget. Begrunnelsen man har fått i kommunen har vært at Kjærnes er et området i Ås 
kommune man ønsker å beholde som rent hytteområde. Man ønsker ikke å gjøre det om til 
boligområder fordi man vil ha ett sted i Ås der man bevarer stedet og naturen så mye som 
mulig. Det er nå også anlagt merket kyststi fra Nesset og innover i området forbi Kjærnes. 
Stien går til Nebba og videre, noe som har gjort at fotturene har tatt seg opp i henhold til 
Ønsket. 

Kjærnes har et unikt naturmangfold og er å anse som en liten perle langs kysten av Ås 
kommune. På motsatt side av veien for Kjærnesveien 18 og 32 ligger Pollevann 
naturreservat, hvis formål er bevaring av dette spesielle våtmarksområdeområdet med 
vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv knyttet til området. Reservatet har særlig betydning 
som hekke- og oppvekstområde for flere fuglearter, herunder toppdykkere, toppand, 
sivhøne, vannrikse, myrsanger, rørsanger og sivsanger. Området har også betydning som 
rasteplass under trekk. Utbygging, som her er skissert, vil utgjøre press på dette unike 
habitat. Ellers på Kjærnes er det observert både gaupe og rev. Rådyr beiter hyppig på 
jordene. Både fiskeørn, spurvehauk og sannsynligvis havørn er observert der det skal bygges. 
Om natten hører man i tillegg en ugle som sitter ett eller annet sted i skogen på andre siden 
av jordene der det er planlagt bygging. Man vil selvfølgelig kunne si at det beskrevne 
dyrelivet ikke vil ta skade, eller at det vil flytte seg og tilpasse seg. Men at området ikke bare 
er bebodd av mennesker men også av et rikt dyreliv, kan imidlertid ikke benektes. Kjærnes 
skiller seg på denne måten betraktelig ut fra andre områder i Ås kommune. 

Dersom man vedtar å gå på tvers av både tidligere og nylige vedtatte planer i dette tilfellet, 
vil det bli svært vanskelig å argumentere for at andre private grunneiere ikke vil kunne få 
bygge ut senere. Vi som sitter i velforeningene vet at det finnes flere grunneiere på Kjærnes 
som ønsker å bygge på tomtene sine. Et slikt prosjekt vil nødvendigvis skape presedens for 
andre lignende vedtak, i hvert fall dersom kommunen har en intensjon om likebehandling. 
Det er ulogisk å se for seg at en privat utbygger får lov, men ikke en annen. 

Boligplanen i Ås kommune ble vedtatt for kort tid siden. Nå vurderer man altså en snu-
operasjon der man tillater en stor utbygging i et naturskjønt område som ligger utenfor den 
opprinnelige boligutviklingsplanen. Noe av poenget med slike planer, det være seg 
kommunalt eller regionalt, må jo være å gi kommunenes innbyggere/velgere en 
forutsigbarhet i forhold til eget bo — og nærmiljø. Hvis planene nærmest kan forkastes med 
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et pennestrøk har de liten verdi i utgangspunktet. I tillegg er det en trussel mot 
nærdemokratiet og medborgerskap. 

Kjærnes vel og Strandengen vel er sterkt imot utbyggingen og ber Ås kommune forkaste 
planen slik den foreligger i dag. Vi vil ikke motsette oss utbygging av en og annen enebolig 
slik det er på resten av Kjærnes, men støtter ikke et prosjekt av denne størrelsen. 

Med vennlig hilsen 
Styret i Kjærnes vel 
Styret i Strandengen Vel 

Vedleggsliste: 

Vedlegg 1: 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere — med offentlig ettersyn. 
https://www.as.kommune.no/getfile.php/3878344.746.dbdrxrgybq/6.+Saksutskrift+Hovedu  
tvalg+for+teknikk+og+mili%C3% B8+08.06.pdf 

Vedlegg 2: 
Utskrift av BrØnnØysundregistrene der det dokumenteres at hele selskapet Kjærnesveien 18 
AS eies av Kjetil Barfelt og hans kone. 
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detali.isp?orgnr=914772591  

Vedlegg 3: 
Detaljreguleringsplanen som ble sendt til beboere og velforeningen (for stort dokument til å 
legges ved) Dette finner politikerne selv lett frem til. 

Vedlegg 4: 
Bildemappe som viser planområdet og umiddelbar nærhet, spesielt utfordringer med 
trafikkavvikling. 

Vedlegg 5: 
Brev fra Advokat Skar 
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,B i ~ 6~ gi 
Fra: Ås kommune <Postgas.kommune.no> 
Dato: torsdag 30. august 2018 13:47 
Til: 'Kjærnes Vel' <st ~kjaemesvel.info> 
Emne: SV: Protest fra Kjærnes Vel og Strandengen Vel på byggesak i Kjærnesveien 18/32 

Din henvendelse er mottatt og er registrert på sak 16/03352 i Ås kommunes sak- og 
arkivsystem. Saksbehandler er Greta Elin Løkhaug. 

Ved senere henvendelser som gjelder denne saken er det ønskelig at ovennevnte 
saksnummer oppgis. 

Med hilsen 
Arkivtjenesten i ås kommune 
Telefon: 64 96 20 10 
E-post.: post@as.kommune.no  

As Kommune 
Skoleveien 1, 1430 AS 
Sentralbord: 64 96 20 013 
www.as.kommune.no  

Tenk pty rnifi -iet fr_+r di.i printer ut denne e-po._teri 

Fra: Kjærnes Vel [mailto:styretCaakjaernesvel.info] 
Sendt: 30. august 2018 10:44 
Til: Ås kommune 
Kopi: Jan Olav Ryfetten 
Emne: Protest fra Kjærnes Vel og Strandengen Vel på byggesak i Kjærnesveien 18/32 

Se vedlegg. 

Mvh 
Styret i Kjærnes Vel 

As Kommune 
Skoleveien 1,1430 AS 
Sentralbord: 64 96 20 00 
www.as.kommune.no  

Tenk t)a  miljøe.t frir dia printer,  rrt henne e.-t;o:>teri 
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