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Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på 
samtykke til grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1 

 
Saksbehandler: Arve Bekkevard Saksnr.: 18/03536-32 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
  
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

Vedlegg: 
1. Klage fra Bane NOR, datert 26.02.19 
2. Bilag (1-13) til klage 
3. Delegert vedtak 18/03536-6 
4. Saksfremlegg 18/03536-12  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Bane NOR 

 Ragna Kirkeby 

 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Bane NOR påklager HTMs avslag på søknad om samtykke til grunnundersøkelser på 
gnr 63 bnr 1. Rådmannen finner ikke at det i klagen fremkommer momenter som bør 
medfør en annen vurdering enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19. 
Vedtak av 24.01.19 bør opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Sakens bakgrunn: 
Bane NOR ønsker å foreta grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene slik 
at plasseringen av et hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje blir best mulig 
utredet før endelig valg av plassering blir vedtatt av kommunen i et 
reguleringsvedtak.  
 
Bane NOR utreder områder i Ås og Ski kommuner. Av de berørte eiendommene i 
planinitiativet har Bane NOR kommet til en minnelig avtale med alle unntatt to i Ås 
kommune. 
 
Ettersom Bane NOR ikke har klart å inngå en minnelig avtale med eier av bnr 63 bnr 
1 søkte Bane NOR om formelt samtykke fra Ås kommune til å foreta 
grunnundersøkelser etter plan- og bygningslovens (pbl) § 33-2 (1) 
 
Den 12.12.18 ga bygningsmyndigheten samtykke til å utføre åtte boreprøver på gnr 
63 bnr 1, i delegert vedtak 18/03536-6.  
 
Vedtak i delegert vedtak 18/03536-6 ble påklaget av grunneier og HTM tok i møtet 
24.01.19 klagen til følge og fattet følgende vedtak:  
 

«Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 

 
HTM finner at klagens anførsler utgjør nye momenter som må nedføre en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 

 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 

 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-2 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 63 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås 
og Ski kommuner». 
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Bane NOR har i brev av 26.02.19 påklaget HTMs vedtak av 24.01.19, jf. vedlegg 1. 
Bane NOR ble underrettet om vedtaket 05.02.19 og klagen er således fremmet 
rettidig, jf. fvl. § 29. 
 
Klagens innhold: 
 
Bane NOR gjør gjeldende at vilkårene i i pbl. § 33-2 første ledd for å gi samtykke til 
grunnundersøkelser som omsøkt på gnr 63 bnr 1 er oppfylt, slik at det kan og bør gis 
slikt samtykke. Dette gjelder også for adkomst med nødvendig materiell for 
arbeidene.  
 
Bane NOR begrunner dette med å vise til administrasjonens og rådmannens 
vurderinger i delegert vedtak 18/03536-6 og saksfremlegg 18/03536-15, som de i det 
vesentlige slutter seg til, jf. vedlegg 1.  
 
Det vises videre til at kommunestyret i Ås har gitt tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny avgreining for østre linje og hensettingsanlegg, samt vedtatt 
at flere alternative plasseringer for både ny avgrening og hensettingsanlegg skal 
konsekvensutredes fullt ut. 
 
For å kunne følge opp disse vedtakene anser Bane NOR det som nødvendig å foreta 
de omsøkte grunnundersøkelsene og at disse må gjennomføres før forslag til 
planprogram legges frem.  
 
Bane NOR ber om at HTMs vedtak av 24.01.19 omgjøres, slik at det gis samtykke til 
de omsøkte grunnundersøkelsene.  
 
Rådmannens vurdering: 
 
Rådmannen finner ikke at Bane NOR i sin klage av 26.02.19. fremfører momenter 
som ikke er blitt fremmet tidligere og drøftet og vurdert i forbindelse med delegert sak 
18/03536-6 og HTMs klagesaksbehandling 24.01.19. 
 
Når det gjelder Rådmannens vurdering av disse momenter så vises det til delegert 
vedtak 18/03536-6 og saksfremlegg til HTM 18/03536-15. 
  
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) sin vurdering og begrunnelse for å avslå 
søknad om samtykke fremkommer av vedtak av 24.01.19, som er gjengitt under 
sakens bakgrunn.   
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av HTMs vedtak av 24.01.19. 
 
Vedtak av 24.01.19 bør derfor opprettholdes og klagen ikke tas til følge. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
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Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Klageadgang: 
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 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-2 gir Ås kommune samtykke til at Bane 
NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på eiendommen gnr 63 bnr 1. 
Samtykket gjelder også rett til adkomst med nødvendig materiell for arbeidene.  
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: _______ 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 


