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Gnr 104 bnr 1 - Nygårdskrysset - Brakkerigg - Tillatelse til tiltak  
Velg søknadstype 
 
Det vises til søknad mottatt 04.06.2019. 
 

  
Gnr./bnr.: 104/1         
Ansvarlig søker: NAV AS, Per Arne Bjørnstad, Hallingsgate 5, 0170 OSLO 
Tiltakshaver: Statens vegvesen Region øst v/Bygg- og 

eiendomsforvaltningsseksjonen, Christer Olsen, Postboks 
1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 

 

VEDTAK  

 

 Med hjemmel i pbl. §20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten tillatelse for 
plassering/oppføring av brakkerigg for administrasjon under utbygging av 
Oslofjordforbindelsen og E18. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet 
søknad. Vurdering fremkommer av saksutredningen.  

 

Godkjente tegninger: 

 Situasjonsplan, datert 6.5.2019, mottatt 4.6.2019 

 Plan, snitt- og fasadetegning, datert 6.5.2019, mottatt 4.6.2019. 
 

Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter pbl. og 
byggesaksforskriften slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser at 
alle fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser er dekket. 
 
Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være 
godkjent av kommunalteknisk avdeling, jf. pbl. kapittel 27.  
 
Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 
brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 

Ås kommune - Byggesak og geodata 
Vår ref.: 19/01191-8  Side 2 av 5 

 

Delegasjon: 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 

 

Gyldighet: 

Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 

Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne 

tillatelsen forutsetter. 

 

Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 

BRA nytt: 1 108 m2 

BYA nytt: 810 m2 

Parkeringsareal på terreng: 1 080 m2 

BYA totalt: 1 890 m2  

Tomteareal: 25 680 m2 

Grad av utnytting: 7 %     

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

SAKSOPPLYSNINGER 

 
Denne saken gjelder søknad om plassering/oppføring av brakkerigg for 
administrasjon under bygging av ny Oslofjordforbindelse og ny E18. Plasseringen er 
midlertidig for ca. 10 år. 
Brakkeriggen inneholder kontor, kantine, møtelokaler, laboratorium og toaletter. 
Modulene er kledd i grått trepanel med innslag av Statens vegvesens (SVV) 
orangefarge. 
Tiltaket er prosjektert for å skape gode oppholdsrom for ansatte og besøkende. 
 
Tiltaket ligger mellom eksisterende E18 og Kongeveien. Arealet er i bruk som 
landbruksareal. Det foreligger plan for tilbakeføring av arealene. 
 
Riggen er nå etablert i en annen kommune og flyttes derfra til Ås kommune. Det 
foreligger samtykke fra Arbeidstilsynet i Indre Østland for bruk av riggen. Den skal 
videre brukes på samme måte i Ås. Det er innsendt søknad om samtykke fra det 
lokale Arbeidstilsynet. 
 
Avfallsplan er utarbeidet og finnes hos søker. 
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Eiendommen omfattes av reguleringsplan for E18 Vinterbro – kommunegrensa Ski 

og er avsatt til formål LNF og i reguleringsbestemmelsene omtalt som L2 – Landbruk 

med anleggsbelte. 

  

Det foreligger uttalelse fra SVV som gir tillatelse til ny avkjørsel fra Kongeveien til 
midlertidig riggområde. 
 
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. 21-3, og det er ikke 

innkommet merknader. Det er varslet etter en naboliste utstedt av kommunen. 

 

De naboer/gjenboere som ikke er varslet om tiltaket ansees å bli berørt av arbeidet.  

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Tiltaket: 

Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift. 

Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 

omkringliggende bebyggelse og miljø. Tillatelse til tiltak gis derfor som omsøkt. 

 

Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften (SAK 
10) slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser alle fag, funksjoner og 
tiltaksklasser. Det er ikke er avdekket gjenstående arbeider som er til hinder for å gi 
tillatelse.   
 
Naturmangfoldloven:  
Tiltaket omfattes ikke av naturmangfoldloven. Området er i bruk til landbruksformål 
og skal tilbakeføres til dette etter at riggen er fjernet. 
 
Konklusjon tiltak:  
Ås kommune anser at omsøkte tiltak er i samsvar med reguleringsplan. 

Dokumentasjon etter SAK10 kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. Tillatelse gis 

derfor som omsøkt.  

 

Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 

Gebyr:  
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 60 800,- etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- 
og bygningslovens § 33-1. 
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Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.2.5 Saksbehandling tiltak  Kr. 57 000,- 1 Kr. 57 000,- 

1.2. Tillegg per m2 for areal over 
1 000 m2

 

Kr.        38,- 100 Kr.   3 800,- 

Total sum: Kr. 60 800,- 

 

Tilknytningsgebyr: 

Ved økt bruksareal vil kommunalteknisk avdeling fakturere og ettersende 

tilknytningsgebyr for vann og avløp.  

 

Betingelser for tiltaket: 
 

1. Vannmåler skal installeres og fås ved henvendelse til Ås kommune. 

Installasjonen skal utføres av ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får 

vannmåleren utlevert hos Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling.  

2. Det er krav om uavhengig kontroll for følgende fagområder: 

 Tiltaksklasse 2 og 3: Bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, 

geoteknikk og brannsikkerhet.  

3. Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig 

vil bli brukt av virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til å innhente 

Arbeidstilsynets samtykke før igangsettingstillatelse gis, jf. aml. § 18-9.  

4. Ansvarlig foretak skal forestå beregning og utstikking av bygningen. Ansvarlig 

søker skal sende inn kontrolldokumentasjon for innmåling av plassering før 

støping av fundament igangsettes.  

5. Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 

brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

6. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra 

rørlegger. 

7. Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres på egen eiendom og 

i henhold til kommunal renovasjonsforskrift, jf. §§ 7 og 8.  

8. Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold til 

forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). Husnummerskiltet skal 

settes synlig på eller ved inngangsdør til bruksenheten. Skilt skal utføres i 

rustfritt og bestandig materiale, sort tekst på hvit bunn. Skilthøyde minimum 

150 mm og teksthøyde minimum 105 mm. Der det er flere adresseenheter 

langs en felles avkjørsel skal det i tillegg settes opp henvisningsskilt 

/adresseskilt der avkjørselen tar av.  
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Med hilsen 

 
 
Arve Bekkevard Inger Torild Hågensen 
Enhetsleder Byggesak og geodata Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg: 

Vedlegg D-1_Situasjonskart 

Plantegning 1. etasje 

Plantegning 2. etasje 

Snittegning 

Fasadetegninger - Øst og vest 

Fasadetegninger - Nord og sør 

Matrikkelinfo  

 

Mottakere: 
Nav, Per Arne Bjørnstad 

Kopi: 
Statens vegvesen Region øst, Christer Olsen 
Ås kommune, Matrikkelføring (Ekstern) 
Ås kommune, VAR-gebyr (Ekstern) 
 


