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Notat 
 
 

Til   

 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 

         

  

         
Fra Rådmannen 

Saksbehandler Arve Bekkevard 
Vår ref. 19/01191-13 Dato 19.06.2019 

 
 
Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr 104 bnr 1, ved 
Nygårdskrysset 
 
I forbindelse med at Statens veivesen skal bygge ny E18 og ny Oslofjordforbindelse 

skal det etablereres en anleggsrigg /kontorbygg som skal brukes av byggherre. 

Kontorbygget skal huse administrasjon og inneholde kontorer, møterom, kantine, 

laboratorier og toaletter. Riggen planlegges tatt i bruk september 2019 for 

planlegging og prosjektering av E18 og Oslofjordforbindelsen, som har planlagt 

byggestart i 2021.  

 

Høsten 2018 ble Ås kommune kontaktet av Statens vegvesen med ønske om 

kommunens vurdering av alternative plasseringer av anleggsrigg for ny E18 og 

Oslofjordforbindelsen. Kommunen fikk oversendt tre alternative plasseringer, 

området ved Nygårdskrysset, et område vis á vis Kveldroveien 5 (tidl. Lidl) og et 

område mellom vanntårnet og nytt Rema-lager(tilh. Ole Fredrik Nordby). Kommunens 

tilbakemelding til Statens vegvesen var at området ved Kveldroveien 5 ble vurdert å 

være det beste alternativet da dette alternativet ikke berører dyrket mark og vil være 

minst eksponert.  

 

Forhåndskonferanse ble avholdt 07.05.19 og søknad om tillatelse til anleggsrigg ble 

mottatt 04.06.19. Statens vegvesens søker anleggsriggen plassert på området ved 

Nygårdskrysset. Bygningsmyndigheten vurderer at anleggsriggens plassering og 

utforming er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og plan- og 

bygningslovgivningen for øvrig. Videre er det slik at tiltakshaver etter plan- og 

bygningsloven har en rett på å få innvilget en søknad når tiltaket ikke er i strid med 

plan, lov eller forskrift.   
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Søknaden er på dette grunnlag innvilget.  

 

Muligheten for kommune til å omgjøre vedtaket 

 

Forvaltingslovens § 35 gir under gitte vilkår kommunen mulighet til å omgjøre et 

vedtak uten at vedtaket er påklaget: 

«§ 35.(omgjøring av vedtak uten klage). 

Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller 

b) 
underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig 
kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig. 

Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av klageinstansen eller av annet 

overordnet organ. 

Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, kan klageinstans eller 

overordnet myndighet omgjøre underordnet organs vedtak til skade for den som vedtaket retter seg 

mot eller direkte tilgodeser, selv om vilkårene etter første ledd bokstav b eller c ikke foreligger. Melding 

om at vedtaket vil bli overprøvd, må i så fall sendes ham innen tre uker etter at det ble sendt melding 

om vedtaket, og melding om at vedtaket er omgjort må sendes ham innen tre måneder etter samme 

tidspunkt. Gjelder det overprøving av vedtak i klagesak, må melding om at vedtaket er omgjort likevel 

sendes vedkommende innen tre uker. 

Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer som er 

klageinstans etter § 28 annet ledd første eller annet punktum. Statlige klageinstanser kan likevel 

oppheve vedtak som må anses ugyldige. 

De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og tredje ledd, 

gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av alminnelige 

forvaltningsrettslige regler.» 

 

Rådmannens vurdering er at ingen av de tre vilkår som er nevnt i § 35 er til stede i 

denne saken. Med et slikt utgangspunkt foreligger det ikke adgang til å omgjøre 

vedtaket.  
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Reguleringsforhold 

Det aktuelle området er lokalisert mellom E18 og Kongeveien, ved Nygårdkrysset. 

Området omfattes av reguleringsplanen R-286 E18 Ås kommunegrense – Vinterbro. 

Området er regulert til «Landbruk med anleggsbelte, L2».  

 

 

 

Utdrag av reguleringsbestemmelsenes § 7: 

 

Landbruk med anleggsbelte, L2  
Områder merket som L2 kan brukes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 

gjennomføringen av ny E18. Etter at bruken som midlertidig anleggsområde opphører 

skal L2-områdene ryddes og tilbakeføres til sin opprinnelige karakter og 

dyrkningskvalitet. 

 

Plassering av anleggsrigg innenfor L2 er i samsvar med regulert formål.  

 

 

Vedlegg: 

1. Ansvarlig søkers redegjørelse for tiltaket 

2. Delegert vedtak, tillatelse til tiltak, datert 07.06.19 

3. Situasjonsplan, datert 23.04.19 

4. Fasadetegninger, mottatt 04.06.19 
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