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Ås, 23.10.2018 

 
 

Kjetil Barfelt 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 771 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Delegerte vedtak 
 
14/00237-46  Delegerte vedtak byggesak - 15.09.2018 - 18.10.2018 
 

Dok.nr. Dokumenttittel Dok.dato Ansvarlig Vedtak 

18/02298-4 Gnr 34 bnr 88 - Landåsveien 3 - Nybygg av 
tomannsbolig og støttemur 
- Søknad om tillatelse i ett trinn 

17.09.2018 AG Innvilget 

18/01670-7 Gnr 54 gnr 93 - Sagaveien 37 - Tilbygg – 
Garasje bod og overbygget terrasse - Tillatelse 
til tiltak 

17.09.2018 ITH Innvilget 

13/04541-11 Gnr 44 Bnr 1 og 2 - 
Telekommunikasjonsanlegg - Ferdigattest 

17.09.2018 BSH Innvilget 

17/02067-5 Gnr 102 bnr 17 - Tamburveien 7 - 
Oppgradering teknisk anlegg og fasadeendring 
- Ferdigattest 

17.09.2018 BSH Innvilget 

13/04541-13 Gnr 44 Bnr 1 og 2 - Teknisk rom for 
Telekommunikasjonsanlegg - Ferdigattest 

18.09.2018 BSH Innvilget 

18/02551-2 Gnr 113 bnr 195 - Nesset terrasse 19 – 
Overbygget terrasse - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

18.09.2018 JKNB Innvilget 

18/01184-7 Gnr 79 bnr 15 og 23 - Enebolig - Tilbygg - 
Ferdigattest 

18.09.2018 ITH Innvilget 

15/00435-127 Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås SLP - Person- og 
vareheis nummer 1 og 2 - Midlertidig 
brukstillatelse 

19.09.2018 ITH Innvilget 

17/00287-38 Gnr 26 bnr 18 - Holtet Gård - Nyveien 23 – 
Nybygg – Bryggerhus/Hobbyrom - 
Igangsettingstillatelse 

20.09.2018 JKNB Innvilget 

15/04067-28 Gnr 109 Bnr 143 - Steinalderveien 28 - Nybygg 
- Tomannsbolig - Ferdigattest 

20.09.2018 ITH Innvilget 

18/00243-12 Gnr 97 bnr 30 - Sneisveien 4 - 
Igangsettingstillatelse for riving av uthus 

24.09.2018 AG Innvilget 

18/02619-2 Gnr 104 bnr 31 - Kveldroveien 44 - Tillatelse til 
utskiftning av virksomhetsskilt og prismaster 

24.09.2018 JKNB Innvilget 

18/01588-9 Gnr 97 bnr 89 - Rombekkveien - Riving av 
garasje og oppføring av ny enebolig med ny 
felles adkomst - Igangsettingstillatelse 

25.09.2018 AG Innvilget 

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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18/00243-11 Gnr 97 bnr 30 - Sneisveien 4 - Nybygg av 
kjeller under tilbygg godkjent i rammetillatelse 
07.08.2018 - Endringstillatelse 

25.09.2018 AG Innvilget 

18/00073-15 Gnr 21 bnr 12 - Gosenveien 9 – Ny enebolig 
med garasje og sekundærleilighet - 
Igangsettingstillatelse for landskapsutforming 

26.09.2018 AG Innvilget 

16/03399-14 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 
61, 63, 65 - Rekkehus – Midlertidig 
brukstillatelse 

26.09.2018 BSH Innvilget 

16/03400-11 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 
67 og 69 -Tomannsbolig – Midlertidig 
brukstillatelse 

26.09.2018 BSH Innvilget 

16/03849-9 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 
71 og 73 - Tomannsbolig – Midlertidig 
brukstillatelse 

26.09.2018 BSH Innvilget 

16/03411-11 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 
75, 77, 79, 81 - Rekkehus – Midlertidig 
brukstillatelse 

26.09.2018 BSH Innvilget 

16/03413-11 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 
83 og 85 - Tomannsbolig – Midlertidig 
brukstillatelse 

26.09.2018 BSH Innvilget 

18/02101-15 Gnr 108 bnr 79 - Tofaret 2 - Støyskjerm - 
Tillatelse til tiltak 

27.09.2018 BSH Innvilget 

17/00340-10 Gnr 69 bnr 19 - Kråkstadveien 62 – Riving av 
enebolig , garasje og uthus - Ferdigattest 

27.09.2018 AG Innvilget 

18/02728-2 Gnr 45 bnr 10 - Brekkekroken 14 - Nytt tilbygg, 
isolert vinterhage 

27.09.2018 AG Innvilget 

18/01524-14 Gnr 107 bnr 330 - Veidemannsveien 44 - 
Igangsettingstillatelse 

27.09.2018 AG Innvilget 

18/02572-5 Gnr 108 bnr 286 - Fossekallen 2 - 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 
Ferdigattest 

27.09.2018 ITH Innvilget 

18/02101-16 Gnr 108 bnr 79 - Tofaret 2 - Ny enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

27.09.2018 BSH Innvilget 

18/01032-5 Gnr 104 bnr 1 - Gamle Kongevei 24 - 
Igangsettingssøknad  for riving av varmestue 
og flere uthus/skur 

02.10.2018 AG Innvilget 

18/01573-5 Gnr 66 bnr 57 - Tandbergåsen 24 D - Garasje  
- Ferdigattest 

02.10.2018 BSH Innvilget 

18/02696-5 Gnr 108 bnr 208 - Tiursvingen 28 - Enebolig - 
Bruksendring av del av underetasje - Tillatelse 
til tiltak 

02.10.2018 ITH Innvilget 

17/01138-6 Gnr 73 bnr 32 - Fjellveien 9 - Riving - Enebolig 
- Ferdigattest 

03.10.2018 ITH Innvilget 

18/01895-11 Gnr 73 bnr 32 - Fjellveien - Nybygg - Enebolig 
med sokkelleilighet - Dispensasjon/Tillatelse til 
tiltak 

03.10.2018 ITH Innvilget 
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17/00230-17 Gnr 107 bnr 656 - Veidemannsveien 61 – 
Enebolig - Dispensasjon 

04.10.2018 JKNB Innvilget 

18/02154-2 Gnr 18 bnr 1 - Nyveien 62 - Tilbygg på 
våningshuset på Rustad gård - 
Rammetillatelse 

05.10.2018 AG Innvilget 

17/02046-26 Gnr 100 bnr 35 - Kongeveien 135 - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

05.10.2018 AG Innvilget 

18/00243-16 Gnr 97 bnr 30 - Sneisveien 4 - Riving av uthus 
og tilbygg på bolig - Ferdigattest 

05.10.2018 AG Innvilget 

16/03575-26 Gnr 43 bnr 28 - Søråsveien 9 - Nybygg - 
Ferdigattest 

05.10.2018 AG Innvilget 

17/00088-18 Gnr 107 bnr 120 - Fålesloråsen 81 – Riving av 
fritidsbolig og nybygg av enebolig - 
Ferdigattest 

05.10.2018 AG Innvilget 

17/03043-9 Gnr 73 bnr 230 - Paralellen 27 - Påbygg og 
bruksendring til tomannsbolig  
- Ferdigattest 

05.10.2018 AG Innvilget 

17/03381-32 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 -  
Igangsettingstillatelse 

08.10.2018 JKNB Innvilget 

18/01773-13 Gnr 97 bnr 15 - Rombekkveien 2-6 - 
Støyskjerm - Dispensasjon - Tillatelse til tiltak 

09.10.2018 ITH Innvilget 

18/02561-6 Gnr 74 bnr 46 - Danskerudveien 20 - Nybygg - 
Enebolig - Tillatelse til tiltak 

09.10.2018 ITH Innvilget 
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Saker til behandling  

HTM-76/18 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02831-20 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 2/18 30.10.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 76/18 01.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslaget tilfredsstiller ikke kommunens krav til utarbeidelse av reguleringsforslag. 

Det er manglende sammenheng mellom plankart, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse.  

 
2. Forslag til detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. returneres til tiltakshaver 

som får mulighet til å revidere forslaget i henhold til følgende endringer: 
 

a) Høyder for felt f_BB reduseres til kote +123 som kotesettes i plankartet. 
b) Høyder for felt f_B/K reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. 
c) Høyder for felt f_BK reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. Tredje 

etasje skal være tilbaketrukket med minst 2 meter. 
d) Blokkbebyggelse nordøst i planområdet som erstatter etablert enebolig i 

Brekkeveien 17b utgår fra forslaget. 
e) Bredde på f_Gatetun reduseres til 8 meter og utforming av gatetun inngår i 

utomhusplan. 
f) Byggegrense fra senterlinje vei i Brekkeveien økes til minst 11 meter for søndre 

del av planområdet.  
g) Felles parkeringsanlegg under bakken skal etableres for felt f_BB, f_B/K og f_BK. 
h) Parkeringsdekning innenfor planområdet reduseres til maksimum 1 per leilighet 

inklusive gjesteparkering, og 1,5 per småhus inklusive gjesteparkeringsplasser. 
i) Det innføres krav om helhetlig VAO-rammeplan som fremlegges ved 

rammesøknad. 
j) Det innføres rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse for sikret opparbeidelse av 

justert trasé for Brekkeveien med tiltak for gående og syklende, tiltak for utbedring 
av Søråsveien og ny tverrforbindelse over eller under Østfoldbanen. 

k) Det utarbeides bedre illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.  
l) Det gjennomføres kartlegging av støyforhold dersom det skal åpnes for 

støyskjerming mot Brekkeveien. 
 

3. Forslaget legges frem til HTM for ny behandling etter at de påpekte manglene er 
innarbeidet. 

 
 
Ås, 22.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget, første gang – 30.10.2018 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, første gang – 01.11.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, ikke datert 
2. Plankart, datert 21.11.2017 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 31.08.2018 
4. Sol og skyggestudier, ikke datert 
5. ROS analyse, datert 04.01.2018 
6. Skredfarevurdering, datert 16.07.2018 
7. Nabomerknader, ikke datert 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Beregning av blågrønn faktor 
Studie av alternative typologier og bebyggelsesstruktur 
Arkeologisk registreringsrapport 
Jordprøverapport 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver og ansvarlig søker  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn for planforslaget 
Forslagsstiller er Ås bygg og trelast AS som ønsker å utvikle næringsområdet i 
Brekkeveien 19 til boligformål gjennom omforming av et etablert næringsområde 
mellom Ekornveien og Brekkeveien sør for Ås sentrum. Et planforslag er utarbeidet 
av Shark arkitekter AS. Forslaget tilrettelegger for etablering av om lag 175 nye 
boliger i området.  
 
Planområdet består av fire ulike eiendommer, hvor av to er eid av Ås bygg og trelast 
AS og to er eid av Ås kommune. 
  
Planavgrensning ble fastsatt i HTM møte 30.03.2017 hvor det ble fastsatt at også 
Sagalund barnehage og skogsområdet nord for barnehagen skulle inngå i 
planområdet. 
 
Dagens planstatus 
Planområdet omfattes av to reguleringsplaner som tilrettelegger for blant annet 
næringsbebyggelse, boligbebyggelse, offentlig- eller privat tjenesteyting og 
friområde. Planforslaget erstatter derfor helt eller delvis følgende reguleringsplaner: 
 

 R-018 Reguleringsplan for Søråsteigen (1976)  

 R-181 Reguleringsplan for Sagalund barnehage (1999)  

Arealene i planområdet er i gjeldende kommuneplan for Ås avsatt til kombinert 
bebyggelse og anlegg, boligformål, friområde og offentlig- eller privat tjenesteyting. 

 
Planprosess og mottatte merknader: 
Varsel om oppstart og planprogram 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad og på Ås kommunes 

hjemmesider 05.05.2017. Brev til naboer, organisasjoner og myndigheter med varsel 

om oppstart for planarbeidet ble sendt 26.04.2017. Ved varsel om igangsetting av 

planarbeidet ble det mottatt 13 høringsuttalelser. 

Tiltakshaver har redegjort for uttalelsene i planbeskrivelsen, side 46, og de er lagt 

ved forslaget i sin helhet som egne brev og epostutvekslinger. Rådmannen savner 

bedre beskrivelse av innholdet i merknadene i oppsummeringen av uttalelsene enn 

det som er presentert i planbeskrivelsen. 

Tidligere behandlinger av saken 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet med forslag til planavgrensning ble 

behandlet som egen sak i Hovedutvalg for teknikk- og miljø, sak 22/17 30.03.2017. 

Dette ble gjort som følge av et politisk ønske om også å inkludere Sagalund 

barnehage og skogsområdet nord for barnehagen i planleggingen, for på den måten 

sikre helhetlig planlegging av hele området mellom Ekornveien og Brekkeveien. 

 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.11.2018  Side 8 av 48 

 

Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet utgjør ca. 26 daa mellom Ekornveien og Brekkeveien syd for Ås 
sentrum i boligområdet på Søråsteigen. Planområdet avgrenses av Sagalund 
friområde i nord, Brekkeveien i øst, Ekornveien i vest og Søråsveien i syd. 
Planområdet ligger ca. 900 meter fra Ås stasjon, og ca. 850 meter fra Åsgård skole 
og Søråsteigen barnehage. 
 
 

        
Forslagets planavgrensning og området slik det er disponert i kommuneplanens arealdel 

 
Bebyggelse 
Området er i dag bebygd med næringsbebyggelse, og huser blant annet Maxbo 
trevareutsalg i den sydlige delen av næringsområdet. Eldre næringsbebyggelse 
knyttet til tiden da området var tatt i bruk som sagbruk er etablert i nord. Langs 
Ekornveien vest i planområdet er Sagalund barnehage etablert. Nordøst i 
planområdet i Brekkeveien 17b er det etablert en frittliggende enebolig. Eksisterende 
bebyggelse i området har et samlet fotavtrykk på ca. 3800 m².  
 
Vest for planområdet, langs og på motsatt side av Ekornveien er det etablert en serie 
frittliggende eneboliger. I syd langs Søråsveien er det etablert en serie rekkehus, og 
videre langs Brekkeveien i øst er det etablert frittliggende boligbebyggelse. 
Tilgrensende området på motsatt side av Brekkeveien er kommunens demenssenter 
etablert. 
 
Tilgrensende bebyggelse er ikke underlagt noen form for formelt vern, men 
bebyggelsen langs Ekornveien er i vedtatt fortettingsstrategi for Ås sentralområde 
anbefalt til bevaring.   
 
Boligantall 
Planforslaget tilrettelegger for 175 nye boliger i området, hvor av 38 er rekkehus og 
137 er leiligheter. 
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I kommunens boligprogram legges det opp til 120 boliger i området, fordelt på 60 % 
rekkehus og småhus, og 40 % leiligheter. Forslaget legger altså opp til en økning på 
55 boenheter sammenlignet med kommuneplanens boligprogram, og en dreining der 
om lag 80 % av området nå foreslås til leiligheter i blokkbebyggelse. Til gjengjeld 
inkluderer planområdet også Sagalund barnehage, enebolig i Brekkeveien 17b, og 
skogsområdet nord for Sagalund barnehage som ikke er i boligprogrammet. 
 
Veinett og fremkommelighet 
Planområdet har primært atkomst fra Brekkeveien i øst. Sagalund barnehage har i 
dag atkomst fra Søråsveien.  
 
Nærmiljø og landskap 
Boligområdet på Søråsteigen består i hovedsak av frittliggende eneboliger, enkelte 
flermannsboliger og et fåtall rekkehus. Området har et veletablert og stabilt bomiljø 
med en variert alderssammensetning og god opplevd trivsel. 
 
I nærheten av planområdet ligger Moer sykehjem, samt Sagalund friområde og 
Burumskogen som benyttes som rekreasjonsområde av lokalbefolkningen. 
Rekreasjonsområdene har stor lokal verdi. 
 
Natur og kulturminner 
Det er ingen registrerte truede artsforekomster i planområdet. Det er ikke 
gjennomført særegen kartlegging av området med tanke på naturmiljø.  
 
Tre kulturminner er kartlagt innenfor planområdet, og alle er gravminner fra 
jernalderen. Tilgrensende planområdet i nord, i Sagalund friområde, er det fire 
registrerte kulturminner av samme art.  
 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til kulturminner, i 
kapittel 3.9, side 34. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget er en detaljregulering som legger til rette for etablering av 
boligbebyggelse i et etablert næringsområde syd for Ås sentrum. Planforslaget 
tilrettelegger for ca. 175 nye boliger i området, fordelt på ca. 135 leiligheter og 40 
rekkehus.  
 
Planområdet foreslås regulert til boligformål i form av blokkbebyggelse og rekkehus 
fordelt over tre delfelt, hvor av et felt også åpner for etablering av næringsvirksomhet 
som del av blokkbebyggelsen. Videre foreslås arealer regulert til felles lekeplasser og 
gatetun. Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget, og er vedlagt i sin 
helhet. 
 
De ulike temaene planforslaget berører er redegjort for enkeltvis under. 
 
Overordnede planer og retningslinjer 
Området er i kommuneplan for Ås 2015-2019 disponert til kombinert bebyggelse og 
anlegg, næring/bolig, areal for offentlig eller privat tjenesteyting, boligbebyggelse og 
friområde. 
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I områdereguleringsplan for Ås sentralområde er området innenfor kjerneområdet for 
forventet endret arealbruk og økt arealutnyttelse. 
 
Forslagstillers planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til overordnede 
planer og retningslinjer i kapittel 1. 
 
Bebyggelse, utnyttelse og høyder 
Planforslaget legger til grunn et hovedgrep for etablering av variert boligbebyggelse i 
området ved at foreslått bebyggelse er organisert omkring to sentrale tun, som deles 
av en sentral tverrforbindelse for gående og syklende som også fungerer som 
atkomst til området. 
 
Arealformål for blokkbebyggelse er avsatt nord i planområdet, og areal for 
konsentrert småhusbebyggelse er avsatt i syd. Nordøst i planområdet langs 
Brekkeveien gir avsatt areal for blokkbebyggelse også mulighet til å etablere opp til 
1250 m² næringsvirksomhet i form av kontor- eller tjenesteyting. 
 
De to byggeområdene er separert av en sentral tverrgående forbindelse som knytter 
Ekornveien og Brekkeveien sammen for gående og syklende. Tverrforbindelsen 
tjener også som atkomst til rekkehusfeltene.  
 
Foreslått ny blokkbebyggelse i området er i henhold til planbeskrivelsen og 
bestemmelser foreslått med varierende bygningshøyder, mellom 3 og 6 etasjer. 
Bebyggelsens høyder reguleres gjennom presiseringer av tillatte høyder i 
reguleringsbestemmelsene, samtidig som det er kotesatte byggehøyder i plankartet.  
 
Videre er det fastsatt prosentvis maksimalt tillatt bebygd areal for hvert av 
byggeområdene. For byggeområder i nord avsatt til blokkbebyggelse foreslås 
maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) på 35 %. For området med konsentrert 
boligbebyggelse i syd foreslås 30 %.  
 
Visuelt fremstår blokkbebyggelsen i planområdet som separert fra øvrige deler av 
boligområdet på Søråsteigen. Planområdet legger til rette for en økning i 
bygningshøyder- og volumer, men ettersom tiltaket planlegges som en visuelt sett 
selvstendig enhet tilbaketrukket fra øvrig småhusbebyggelse i området, 
argumenterer tiltakshaver for at bygningenes høyde ikke vil endre den overordnede 
visuelle karakteren på Søråsteigen.  
 
Ikke bindende forslag til bebyggelsesplan er vist i planbeskrivelsens kapittel 3.1, side 
22. 
 
Trafikk og atkomst 
Forslaget legger opp til atkomst til området via Brekkeveien i øst. Det er foreslått to 
atkomster til området, én helt nordøst i området og én gjennom felles gatetun sentralt 
i planområdet.  
 
Planforslaget foreslår å holde planområdet fritt for gjennomgangstrafikk og streber 
etter å holde planområdet så bilfritt som mulig gjennom etablering av felles 
parkeringskjeller nord i området.  
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.11.2018  Side 11 av 48 

 

Parkeringsdekning i området er foreslått til å være 1,3 parkeringsplasser per leilighet, 
inkludert gjesteparkeringsplasser som utgjør 0,3 plasser per bolig. For konsentrert 
småhusbebyggelse foreslås det at det skal etableres minimum 1,5 parkeringsplasser 
per boenhet, og ytterligere 0,5 parkeringsplasser for eventuelle sekundærboliger i 
området. Ved full utnyttelse av området vil dette utgjøre minst 235 parkeringsplasser 
innenfor planområdet. 
 
Planforslaget legger videre til rette for to sykkelparkeringsplasser per boenhet i 
nærhet til innganger eller i garasjekjeller.  
 
Det er foretatt antagelser om forventet trafikk som følge av forslaget. Forslagsstiller 
mener det vil medføre en trafikk på om lag 667 bilreiser i døgnet, inkludert 
yrkestrafikk. Det er ikke gjennomført særegen utredning av forventet 
turtallsproduksjon. 
 
Utomhusplan 
Forslagets illustrerer mulig bebyggelse og uterom i området i egen situasjonsplan i 
planbeskrivelsen side 22. Det stilles krav om at det må utarbeides bindende 
utomhusplan til søknad om rammetillatelse. 
 
Grønnstruktur 
Det er ikke avsatt areal til grønnstruktur i planområdet, men det er avsatt egne 
arealer til felles nærlekeplasser. 
 
Rådmannens vurdering av planforslaget: 
Et forslag om å tilrettelegge området for kombinert bebyggelse av boliger og 
næringsvirksomhet med hovedvekt på boligbebyggelse i området vurderes å være i 
tråd med kommuneplanen. Arealet som omfatter trelasthandel er i dag avsatt til 
kombinert bebyggelse bolig/næring. Utvidelse av planområdet er i tråd med 
behandlingen i HTM 30.03.2017. 
 
Samlet sett er Rådmannen svært lite tilfreds med den overordnede fremstillingen av 
reguleringsforslaget. Planbeskrivelsen som følger saken presenterer både innhold i 
forslaget og forutsetningene som ligger til grunn for utformingen på en slurvet måte, 
fullt av gjentakelser, udokumenterte påstander og uklar begrepsbruk. Mest 
utfordrende for vurdering av forslaget er likevel utstrakt mangel på sammenheng 
mellom planbeskrivelse, planbestemmelser og plankartet for en rekke forhold, der det 
mest fremtredende er for foreslåtte byggehøyder.  
 
Det er produsert få lettfattelige og oversiktlige diagrammer som viser foreslått 
bebyggelse og sammenheng med tilgrensende bebyggelse når det gjelder foreslåtte 
byggehøyder i området. Enkelte illustrasjoner av fjernvirkning er produsert, men få 
illustrasjoner viser på en tilfredsstillende måte hvordan bebyggelsen fremstår i 
nærmiljøet sett tettere på i for eksempel Ekornveien eller Brekkeveien. Samlet sett 
gjør dette at det er krevende å få begrep om hva som faktisk foreslås i forslaget, og 
Rådmannen antar at det vil være krevende å forvente saklige tilbakemeldinger fra 
berørte naboer og øvrige høringsinstanser på disse punktene ved offentlig ettersyn. 
 
Det foreslåtte hovedgrepet der området foreslås delt inn i to delområder med ulike 
bebyggelsestyper organisert omkring hvert sitt tun, med en allment tilgjengelig 
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ferdselsforbindelse på tvers av området vurderes imidlertid som et godt hovedgrep 
med potensiale for god arkitektonisk kvalitet for anlegget sett under ett. Bebyggelse 
med næringsdel forholder seg aktivt til Brekkeveien og gir anledning til aktivere 
denne delen av veistrekningen med publikumsrettet virksomhet på fordelaktig måte, 
samtidig som det er lagt til rette for å bevare småhuspreget langs Ekornveien. 
 
Tema som vurderes å være vesentlige i vurderingen av forslaget er gjennomgått 
enkeltvis nedenunder.  
 
Bebyggelse, utnyttelse og høyder 
Foreslått utnyttelse av området er tilnærmet lik anbefalinger om utnyttelse i området 
utarbeidet i forbindelse med arbeidet med fortettingsstrategier for Ås sentralområde. 
På det grunnlaget vurderer Rådmannen foreslått utnyttelse som rimelig. 
 
Planforslagets hovedgrep med allment tilgjengelig tverrforbindelse for gående og 
syklende, og to byggefelt med ulik bebyggelsestyper organisert omkring hvert sitt tun 
vurderes som godt. Det unngår for omfattende sammenhengende bebyggelse, sikrer 
variasjon i boligtilbudet i området, muliggjør en særegen identitet for hvert 
byggeområde, og bidrar til et mer finmasket veinett for gående og syklende i 
nærområdet. Langs Ekornveien inngår bebyggelsen med øvrige frittstående 
eneboliger, og forlaget bidrar også til å gi en tydelig innramming av gaterommet 
langs Brekkeveien. Plangrepet vurderes derfor å ha godt potensiale for god 
arkitektonisk kvalitet for anlegget sett under ett. Samtidig gir organiseringen rom for 
nyttetrafikk og god tilgang for utrykningsbiler til området. 
 
Selv om forslagets hovedgrep er vellykket, fremstår til gjengjeld foreslått 
blokkbebyggelse som erstatter etablert enebolig i Brekkeveien 17b som uheldig. 
Denne blokkbebyggelsen skaper dårlig sammenheng med øvrig småhusbebyggelse 
langs Brekkeveien, samtidig som blokkbebyggelse på eiendommen undergraver det 
foreslåtte konseptet om blokkbebyggelse nord i området organisert omkring et tun 
med felles lekeareal. Rådmannen vil derfor anbefale at blokkbebyggelse helt nordøst 
i området utgår, og eventuelle forslag om endret bebyggelsestype eller økt 
arealutnyttelse for denne eiendommen planlegges i sammenheng med de tre andre 
eneboligene langs Brekkeveien frem til krysset med Sagaveien. 
 
Rådmannen mener at framstillingen av foreslåtte byggehøyder i området er 
mangelfulle. Det er i forslaget ikke klar sammenheng mellom planbeskrivelse, 
bestemmelser og plankart når det gjelder foreslåtte høyder, og det er ingen godt 
illustrert oversikt over foreslåtte bygningshøyder sett i sammenheng.  Dette gjør det 
krevende å gjøre en god vurdering av de foreslåtte høydene i området, da er det 
fremstår uklart hva som faktisk foreslås.  
 
I de tilfeller hvor det er manglende sammenheng mellom kart, bestemmelser og 
planbeskrivelse, gjelder kotesatte høyder i plankartet fremfor øvrige bestemmelser. 
Forslaget er som følge vurdert på bakgrunn av de kartfestede byggehøydene.  
 
Rådmannen har gjennom planprosessen anbefalt at byggehøyder for de ulike 
byggeområdene kartfestes i plankartet. Dersom det skal åpnes for varierte høyder 
bør områder hvor dette foreslås kartfestes gjennom inndeling av byggeområdet ved 
bruk av byggegrenser. Dette er ikke innarbeidet i forslaget, og det åpnes snarere for 
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byggehøyder helt opp til kote +130 for hele felt f_BB og til kote +127 i felt f_B/K. 
Ettersom bakkenivået er på kote 110/111 i området, tilsvarer dette opp mot 19/20 
meter høy blokkbebyggelse i området. For området med konsentrert 
småhusbebyggelse foreslås høyder opp til kote +122, tilsvarende 11/12 meter høye 
rekkehus. Til sammenligning innebærer dette opp til 6 etasjer høy bebyggelse for 
blokkbebyggelse, og nesten 4 etasjer bebyggelse for småhusene, med alminnelige 
etasjehøyder. 
 
Rådmannen mener det er uheldig med blokkbebyggelse i opp til 6 etasjer i området, 
og vil anbefale å holde høyder på blokkbebyggelse i området til maksimalt 4 etasjer, 
tilsvarende kote +123. En spesielt uheldig virkning av forslaget vil være lange 
slagskygger mot friområdet nord for bebyggelsen, og bebyggelsens lokalisering på 
en synlig høyde i terrenget. Dette forholdet er illustrert i planbeskrivelsens 
fjernvirkningsstudier, men igjen, det er uklart hvilke høyder som her er illustrert. 
 
Når det gjelder byggehøyder i byggeområdet f_BK avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse er det også her ikke sammenheng mellom plankart og 
bestemmelser. Rådmannen er positiv til småhus og rekkehusbebyggelse i opp til tre 
etasjer i området, med maksimalt tillatte høyder på 9 meter tilsvarende øvrig 
småhusbebyggelse i området. Maksimalt tillatte byggehøyder må reflektere dette i 
plankartet, ved å redusere maksimalt tillatte høyder i byggeområdet til kote +120. 
Dersom det skal tillates rekkehus eller kjedede vertikaldelte leilighetsbygg som 
«townhouses» i 3 etasjer i området, bør eventuelle tredje etasjer være tilbaketrukket 
med minst 2 meter. 
 
En krevende problemstilling er forslagets ønske om å tilrettelegge for bruk av 
massivtre. Kommunen er generelt positiv til bruk av massivtre for nye 
byggeprosjekter, men har ikke anledning til å kreve dette i reguleringsplanen. 
Ettersom byggeskikk med bruk av massivtre krever langt bredere etasjeskiller enn 
ved bruk av betong, er det til gjengjeld behov for å åpne for høyere byggehøyder enn 
sedvanlig dersom det skal kunne etableres bebyggelse med tilsvarende 
arealutnyttelse enn for mer alminnelig byggeskikk. Ettersom byggehøyder blir fastsatt 
i reguleringsplanen, og ikke bruk av massivtre, er det et dilemma for kommunen at 
valg av byggeskikk kan endres forut for byggesaksbehandling. I alle tilfeller forventer 
rådmannen større tydelighet om foreslåtte byggehøyder i området enn hva som 
foreslås i planforslaget. 
 
Samlet sett vurderer rådmannen foreslått bebyggelsesstruktur som god, men 
byggehøyder bør reduseres og det må fremkomme langt tydeligere hvilke høyder 
som gjelder gjennom bruk av fastsatte kotehøyder i byggeområdene. Dersom det 
skal tas i bruk varierte byggehøyder for blokkbebyggelsen, bør disse også kartfestes 
gjennom inndeling av området for blokkbebyggelse i delområder. Blokkbebyggelse 
helt nordøst i planområdet bør utgå. 
 
Uterom 
Det stilles krav om minimum 40 m² felles uteareal per bolig for blokkbebyggelse, 30 
m² for småhusbebyggelse samt minimum 8 m² privat uteareal ved balkonger eller 
terrasser. Dette vurderes som rimelig. 
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Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav om utomhusplan for boligbebyggelsen. 
Det er til gjengjeld ikke presisert om gatetunet som deler bebyggelsen skal omfattes 
av utomhusplanen. Ettersom arealbruken for gatetunet er så lite definert i 
reguleringsbestemmelsene, vil rådmannen anbefale at arealet også omfattes av krav 
om utomhusplan. 
 
Trafikk og parkering 
Forslaget legger opp til atkomst til planområdet via Brekkeveien enten gjennom egen 
atkomst i nordøst, til felles parkeringsanlegg, eller via gatetun sentralt i området. 
Forslag om atkomst til området via Brekkeveien som foreslått vurderes å være godt. 
 
I reguleringsbestemmelsene som omfatter frisikt knyttet til atkomst er til gjengjeld 
også atkomst via Søråsveien beskrevet. Det fremkommer også av forslagets 
illustrerte situasjonsplan. Det fremstår derfor uklart om forslaget legger opp til 
atkomst også via Søråsveien. I alle tilfeller frarådes atkomst til området via 
Søråsveien. Det vil gi en uklar trafikksituasjon sammen med bevegelser knyttet til 
kryssene Ekornveien/Søråsveien og Søråsveien/Brekkeveien. 
 
Forslagets reguleringsbestemmelser åpner for å tillate parkeringsareal både som 
felles parkeringskjeller og parkering på terreng. Det er ikke klart hvorvidt 
parkeringskjeller skal etableres eller kun tillates etablert, ei heller om felles 
parkeringsanlegg omfatter både området for blokkbebyggelse og 
småhusbebyggelse. Rådmannen savner tydelighet på dette punktet, og vil anbefale 
at felles parkeringsanlegg under bakken for all bebyggelse i området skal etableres, 
og at det etableres på en slik måte at parkeringsanlegg delvis under bakken kun 
unntaksvis kan godtas. Andel parkering på terreng i enkelttilfeller hvor det er 
hensiktsmessig bør også presiseres ytterligere enn forslaget legger opp til. 
 
Forslagets planbeskrivelse redegjør for forventet turtallsproduksjon som følge av 
forslaget på side 41. Antatt turtallsproduksjon er beregnet med henvisning til Statens 
vegvesens håndbok V713. Selv om det er knyttet stor usikkerhet til metodikk for 
beregning av antatt trafikk ved forslag om ny bebyggelse, vurderer rådmannen disse 
antagelsene som svært beskjedne. Erfaringstall fra PROSAM rapport 113, som 
vanligvis legges til grunn for beregning av antatt turtallsproduksjon, legger snarere til 
grunn mellom 5 og 8 turer om dagen for bebyggelse i sammenlignbare områder i 
Akershus. Det vil i så fall tilsi en forventet ny trafikk i området på nærmere 1200 ÅDT 
enn 667 som er antatt i planbeskrivelsen. 
 
Selv om det som utgangspunkt er knyttet usikkerhet til beregninger av antatt 
turtallsproduksjon, er til gjengjeld restriksjoner for antall parkeringsplasser i et 
område det mest effektive virkemiddelet kommunen har til rådighet om man ønsker å 
begrense bilbruk i et område. Planforslaget legger til grunn minimum 1,3 
parkeringsplasser per leilighet, og minimum 1,5 til 2 parkeringsplasser per småhus 
med sekundærleilighet i området. Rådmannen mener disse 
parkeringsbestemmelsene er altfor generøse, og det er uheldig at det legges til grunn 
bruk av minimumsnormer som gjør det umulig å redusere antall plasser dersom 
etterspørselen over tid viser seg å være mindre i praksis. Rådmannen vil derfor 
anbefale at antall parkeringsplasser i området reduseres ved å kreve maksimum 1 
parkeringsplass per leilighet inklusive gjesteparkering, og maksimum 1,5 
parkeringsplass per småhus inklusive sekundærbolig.  
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Det er fastsatt byggegrense for ny bebyggelse langs Brekkeveien på 10 meter fra 
veiens senterlinje. Rådmannen anbefaler at denne økes til 11 meter for å bedre sikre 
mulighet for utvidelse av tilbudet for gående og syklende langs strekningen på sikt. 
På tilsvarende grunnlag anbefaler Rådmannen at bestemmelser som omfatter å 
kunne etablere underjordisk parkeringsanlegg eller parkering på terreng utenfor 
foreslåtte byggegrenser ikke gjelder for strekningen langs Brekkeveien, for ikke å 
vanskeliggjøre etablering av utbedret infrastruktur langs strekningen på sikt.  
 
Det foreslåtte gatetunet sentralt i området vurderes som godt for å sikre mer 
finmasket gang- og sykkelnett i området, samt tjene som felles atkomst for beboere 
og besøkende i området. Arealet foreslått til gatetun med en bredde på 11 meter 
vurderes til gjengjeld å være for bredt, all den tid det ikke er fastsatt tydelige 
bestemmelser om hva gatetunet skal benyttes til. Rådmannen anbefaler at bredden 
på gatetunet reduseres til 8 meter, sammenlignbart med øvrige boliggater i området, 
og at mer detaljert utforming av arealet inngår i utomhusplan for området. 
 
Grønnstruktur og overvannshåndtering 
Forhold som berører grønnstruktur i området omfatter hvordan foreslått bebyggelse 
forholder seg til det tilgrensende friområdet i nord, forslag om å omdisponere 
grøntarealet nord for Sagalund barnehage til boligbebyggelse, og tiltak som berører 
overvannshåndtering. 
 
Rådmannen vurderer forlag om å disponere grøntarealet langs Ekornveien til 
boligbebyggelse som fordelaktig. Grepet gir sammenheng med øvrig etablert 
småhusbebyggelse, muliggjør at ny bebyggelse kan organiseres omkring et sentralt 
felles uteareal, samtidig som allmenn tilgang til friområdet i nord opprettholdes. 
 
Når det gjelder foreslått bebyggelse som grenser til friområdet nord for planområdet, 
er det uheldig at det legges opp til svært høye byggehøyder som skyggelegger store 
deler av området på dagtid. 
 
For tiltak som berører overvannshåndtering er det i forslaget stilt krav om bruk av 
blågrønn faktor, som foreslås å skulle oppnå en faktor på minst 0,75. Dette vurderes 
å være tilfredsstillende. Det er til gjengjeld ikke stilt krav om bruk av helhetlig VAO-
rammeplan som også omfatter tiltak som berører ledningsnettet som vil bli aktuelt i 
området. Rådmannen vil derfor anbefale at krav om fremlagt VAO-rammeplan til 
rammesøknad innarbeides i reguleringsplanen. 
 
Barn og unges interesser 
Rådmannen vurderer det som positivt at tilgang til friområder utenfor planområdet er 
ivaretatt for både beboere innenfor planområdet og utenfor, og at det etableres nye 
lekearealer sentralt i området med god tilgjengelighet. 
 
Rekkefølgekrav 
Forslaget legger til grunn rekkefølgebestemmelser knyttet til skole- og 
barnehagekapasitet, etablering av gatetun sentralt i området, vann- og 
avløpsledninger og lekearealer.  
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Etter rådmannens vurdering er det flere aktuelle tiltak som er avdekket gjennom 
arbeid med vei- og gateplan for Ås sentralområde som det er nødvendig blir sikret 
opparbeidet før kommunen kan gi brukstillatelse for utvikling av ny boligbebyggelse i 
planområdet. Aktuelle tiltak som er avdekket gjelder ny utforming av Brekkeveien 
med justert trasé tilpasset til å fungere som hovedforbindelse for gående og syklende 
til og fra Ås sentrum fra syd. Videre er det avdekket behov for tiltak for utbedring av 
Søråsveien mot vest, og muligheten for å etablere tverrforbindelse over eller under 
Østfoldbanen. Rådmannen anbefaler derfor at det stilles krav om at følgende tiltak er 
sikret opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse i planområdet: 
 

 Justert trasé for Brekkeveien med tiltak for gående og syklende langs 
Brekkeveien 

 Ny kjørbar tverrforbindelse under eller over Østfoldbanen 

 Tiltak for utbedring av Søråsveien 
 
Dersom de kartlagte tiltakene i den teknisk-økonomiske utredningen av 
infrastrukturen for områdeplanen utgår, utgår også rekkefølgekravet. 
 
Støyforhold og annen teknisk infrastruktur 
Reguleringsbestemmelsene åpner for etablering av støyskjermingstiltak langs 
Brekkeveien. Det er ikke gjennomført kartlegging av støyforholdene i området. Det er 
derfor ikke klart hvorvidt det faktisk er behov for etablering av støyskjerm eller 
tilsvarende langs strekningen. I alle tilfeller er dette tiltak som bør unngås ettersom 
det skaper et lite trivelig miljø langs veien. Rådmannen anbefaler derfor at det 
gjennomføres støykartlegging for å ha et bedre grunnlag til å vurdere hvorvidt det er 
behov for å etablere støyskjermingstiltak langs veien. 
 
Forslaget åpner for etablering av nye nettstasjoner for elektrisk strøm i området, både 
i arealer avsatt til boligbebyggelse og i arealer avsatt til lekeareal. Rådmannen vil 
anbefale at det i arealer avsatt til lekeareal ikke tillates etablert nettstasjoner, og at 
det fastsettes tydelige avstandsbegrensninger for etablering av nettstasjoner mot 
boligbebyggelse på minst 10 meter.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forslaget utgjør et omfattende antall boliger syd for Ås sentrum hvor hensikten med 
reguleringsplanen vurderes å være i tråd med kommuneplan for Ås 2015-2027. Det 
er derfor beklagelig å se at et planforslag for området er såpass slurvete utarbeidet 
for et område av stor betydning for utviklingen av Ås sentralområde. Rådmannen er 
lite tilfreds med å legge frem forslag til politisk behandling med såpass mange feil og 
mangler. 
 
Særlig uheldig er mangel på sammenheng mellom planbeskrivelse, plankart og 
reguleringsbestemmelser som gjør det krevende å få begrep om hvilke høyder som 
foreslås, og hvilke forhold som gjelder for parkeringsanlegg. Videre er det krevende å 
få begrep om forslagets fjern- og nærvirkning og gjennomførte sol- og skyggestudier 
ettersom det ikke er tydelig hvilke høyder som foreslås. 
 
Det bør gjennomføres støykartlegginger dersom det skal åpnes for etablering av 
støyavskjerming mot Brekkeveien. Forslaget bør også illustreres bedre med tanke på 
fjernvirkning og i særdeleshet nærvirkning i Ekornveien og langs Brekkeveien. 
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Selv om det i planbeskrivelsen nevnes at det er tatt høyde for ny utforming av 
Brekkeveien og bedret infrastruktur for gående og syklende langs strekningen, samt 
nevnt som punkt om utbyggingsavtale i planbeskrivelsens punkt 3.16, er dette ikke 
innarbeidet som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Beskrivelsen av 
rekkefølgekrav i forslaget oppfattes derfor som mangelfullt. 
 
Rådmannen vurderer derfor at det er lite hensiktsmessig å sende planforslaget til 
offentlig ettersyn før de påpekte manglene er innarbeidet. Det må tydeligere 
fremkomme hva forslaget innebærer for omgivelsene, og det må bli en bedre 
sammenheng mellom planbeskrivelse, kart og bestemmelser slik at forslaget kan 
vurderes på rett grunnlag. 
 
Alternativer: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til reguleringsplan R-310 
for Brekkeveien 19 m.m., som vist på kart datert 21.11.2017 og bestemmelser datert 
31.08.2018, til offentlig ettersyn med følgende endringer:  
 

a) Parkeringsdekning innenfor planområdet reduseres til maksimum 1 per 
leilighet inklusive gjesteparkering, og 1,5 per småhus inklusive 
gjesteparkeringsplasser. 

b) Høyder for felt f_BB reduseres til kote +123 som kotesettes i plankartet. 
c) Høyder for felt f_B/K reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. 
d) Høyder for felt f_BK reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. Tredje 

etasje skal være tilbaketrukket med minst 2 meter. 
e) Blokkbebyggelse nordøst i planområdet som erstatter etablert enebolig i 

Brekkeveien 17b utgår fra forslaget. 
f) Felles parkeringsanlegg under bakken skal etableres for felt f_BB, f_B/K og 

f_BK. 
g) Bredde på f_Gatetun reduseres til 8 meter og utforming av gatetun inngår i 

utomhusplan. 
h) Byggegrense fra senterlinje vei i Brekkeveien økes til 11 meter 
i) Det innføres krav om helhetlig VAO-rammeplan som fremlegges ved 

rammesøknad. 
j) Det innføres rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse for sikret opparbeidelse 

av justert trasé for Brekkeveien med tiltak for gående og syklende, tiltak for 
utbedring av Søråsveien og ny tverrforbindelse over eller under Østfoldbanen. 

k) Det utarbeides bedre illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.  
l) Det gjennomføres kartlegging av støyforhold dersom det skal åpnes for 

støyskjerming mot Brekkeveien. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HTM-77/18 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02835-96 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/18 01.11.2018 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av flv. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 20.06.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, datert 
20.06.2018. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Ås, 22.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtak av reguleringsplan for del av Skogveien - Carl Birger Alm 
2. Saksutskrift Kommunestyret, datert 20.06.2018 
3. Folkehelsenotat, revidert 30.04.2018 
4. Forslag til miljøoppfølgningsplan, revidert 30.04.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Carl Birger Alm 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune vedtok forslag til reguleringsplan for del av Skogveien i møte 
20.06.2018. Reguleringsplanen omfatter etablering av boligbebyggelse for 
studentsamskipnaden i Ås gjennom ombygging og tillegg til den eksisterende 
studentboligbebyggelsen på Kaja. Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av 9 
nye boligblokker i området, som utvider tilbudet av studentboliger i området fra ca. 
200 i dag til ca. 1000 studentboligenheter. 
 
Et forslag til reguleringsplan er behandlet i kommunen i flere omganger. Forslag til 
planprogram ble fastsatt av HTM 24.08.2017, og et forslag til reguleringsplan ble 
behandlet første gang i møte 02.11.2017, og annen gang i møte 31.05.2018. 
Kommunestyret behandlet saken i møte 20.06.2018, sak 41/18. 
 
Kommunestyrets vedtak ble påklaget fra nabo til området i gnr 42 bnr 212, Carl 
Birger Alm, i etterkant av kunngjøring av kommunestyrevedtak. 
 
Klagen omfatter vurdering av folkehelse og risiko for helseskadelige virkninger ved 
utbygging for folk i nærmiljøet dersom utbyggingsperioden trekker ut i tid. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
Vedtaket er påklaget av én nabo. Innholdet i klagen er redegjort for under, punkt for 
punkt, med rådmannens kommentarer. 
 

1. Krav om finansieringsplan før en satte i gang prosjektet 
 
Et forslag til reguleringsplan fastsetter hensiktsmessig arealbruk, 
bebyggelsesmønster og bygningsvolum i et avgrenset område, og kan ikke omfatte 
bestemmelser som direkte omfatter økonomiske forhold. Det er dermed ikke 
anledning i henhold til plan- og bygningsloven å kreve at en finansieringsplan legges 
til grunn for vedtak av en reguleringsplan. Rådmannen betrakter derfor ikke forhold 
som berører finansering som et anliggende for behandling av forslag til 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 
 

2. Bekymring for flere byggetrinn eller for at utbygging trekker ut i tid for inntil 5 år 
 

Rådmannen er enig i at det ville være uheldig om byggeperioden i området skulle 
trekke ut så lenge som inntil 5 år, men det er igjen forhold som ikke kan ivaretas i 
reguleringsplanen. Reguleringsplanen styrer hensiktsmessig utbyggingsmønster i et 
område som angir de fysiske rammene for videre utvikling av et område over tid. Det 
er ikke anledning til å fastsette begrensninger for byggeaktiviteten i området gjennom 
reguleringsplanen. 
 

3. Risiko for helseskadelige virkinger for folk i nærmiljøet, særlig knyttet til støy 
og støvplager, redusert trivsel og redusert livskvalitet som følge av utbygging. 

 
Det er gjennom behandling av saken grundig vurdert hvilke konsekvenser 
reguleringsplanen vil gi for folkehelsen i Ås kommune, og det er kartlagt og fastsatt 
ulike avbøtende tiltak for å begrense støy og støvplager under anleggsperioden.  
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Konsekvenser for folkehelsen i Ås kommune som følge av reguleringsplanen er 
vurdert i behandlingen blant annet i egen rapport, Notat – Folkehelsevurderinger i 
detaljregulering for Skogveien, vedlagt som vedlegg 3. Dokumentet har fulgt saken 
siden offentlig ettersyn. 
 
I tillegg legges til grunn retningslinjer for begrensning av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016 for anleggsvirksomhet i området, og det er fastsatt bruk av retningslinjene 
i særegne bestemmelser om anleggsstøy, punkt 2.5 i vedtatte 
reguleringsbestemmelser. 
 
Videre er det stilt krav om bruk av miljøoppfølgingsprogram som skal fremlegges og 
godkjennes av kommunen før det gis rammetillatelse for byggeprosjekter i området. 
Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for tiltak som skal tas i bruk i anleggsperioden 
for å minske støy og støvplager i nærområdet. Miljøoppfølgingsplanen skal 
behandles politisk for å sikre involvering av lokale interesser i spørsmålet. 
Barnehager i området skal inviteres til å delta for å vurdere aktuelle avbøtende tiltak 
som berører barnehagene.  
 

4. Klagen anfører at området bør bebygges med færre enheter enn hva som er 
vedtatt, og foreslår at det kun planlegges for 500 boliger. 

 
Hensiktsmessig arealutnyttelse i området samt boligantall er grundig vurdert i 
behandling av reguleringsplanen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert 
20.06.2018. Rådmannen mener at vedtak om reguleringsplan for del av Skogveien 
bør opprettholdes. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Alternativer: 
Klagen tas til følge og kommunestyres vedtak omgjøres. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak kan ikke påklages. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 
endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-78/18 
R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - søknad om 
dispensasjon - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  18/01397-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 78/18 01.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter, som må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer 
av administrasjonens vedtak av 12.07.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 12.07.2018, sak 18/01397 dokument nr. 
5 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Ås, 17.10.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.11.2018 
 
Vedlegg: 
1. Klage på avslag, datert 31.07.2018 
2. Delegert vedtak, datert 12.07.2018 
 
3. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 23.05.2018 
4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 05.06.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vinterbro utvikling AS 
HS arealplan AS v/Håvard Skaaden 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Akershus fylkeskommune 
Statens vegvesen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Avslag på dispensasjon fra R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2, ble 
gitt i vedtak av 12.07.2018. Saken ble påklaget i brev datert 31.07.2018. 
 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
12.07.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Fakta i saken: 
R-299 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble vedtatt 25.10.2017. I planen er 
det lagt til rette for kombinert formål forretning og tjenesteyting, samt opprettholde 
dagens bensinstasjon og veiserviceanlegg. Planforslaget vil gi plass til en 
dagligvareforretning med ca. 950 m2 salgsareal. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 4.1 som omhandler 
parkering. I bestemmelsen om parkering heter det at: 
 
Det tillates inntil 18 parkeringsplasser. 10 % skal reserveres for el- eller 
hydrogenbiler. 5 % av bilplassene for forretning skal etableres for personer med 
funksjonsnedsettelse og plasseres nær publikumsinngangen til forretning. 
 
Sykkelparkering skal etableres i henhold til anbefalinger i Statens vegvesens 
sykkelhåndbok 233. Sykkelparkeringen skal plasseres nær inngangen til butikken. 
 
Parkeringsarealet skal opparbeides med belysning og beplantning. 
 
Til (ny) 1. gangs behandling i HTM 03.12.2015 ble det foreslått 18 p-plasser for bil. 
Dette ble foreslått av tiltakshaver, etter tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus som antydet ca. 12 p-plasser per 1000 m2 næringsareal. I møtet foreslo 
HTM og øke antall p-plasser for bil til 60. Det førte til at fylkesmannen fremmet 
innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Tiltakshaver valgte å imøtekomme 
fylkesmannens innsigelse, ved å gå tilbake til opprinnelig forslag om 18 p-plasser for 
bil. Fylkesmannen aksepterte forslag om 18 p-plasser (som opprinnelig foreslått) og 
trakk sin innsigelse. 
 
I dispensasjonssøknaden ble det bedt om at antall parkeringsplasser for bil ble 
utvidet fra 18 til 47 plasser. Søknaden ble behandlet delegert og den ble avslått, da 
rådmannen ikke kunne se at vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19-2 er oppfylt, jamfør tidligere behandling av antall p-plasser i 
planforslaget. 
 
Avslag på dispensasjon: 
Avslag på dispensasjon fra R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble gitt 
i vedtak av 12.07.2018. Begrunnelsen for avslaget er at antall p-plasser tidligere er 
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blitt vurdert i reguleringssaken (se over). Samtlige overordnede myndigheter har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden og fraråder at antall p-plasser for bil 
økes. Akershus fylkeskommune åpner imidlertid opp for at det kan tillates en økning 
til totalt 26 parkeringsplasser for bil, mens Statens vegvesen fraråder sterkt at det gis 
dispensasjon til flere p-plasser. 
 
Reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 er en ny plan, vedtatt 25.10.2017, og skal 
være styrende for utviklingen i området. 
 
Kommunen kan ikke se at vilkårene for å få dispensasjon, dvs at fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn ulempene, er oppfylt etter plan- og bygningslovens § 19-
2. 
 
Klage på avslag: 
I brev datert 31.07.2018 ble avslaget påklaget av ansvarlig søker. Klager mener at 
saken ikke ble tilstrekkelig opplyst i behandling av dispensasjonssaken. Klager 
mener at kommuneplanen, som styringsverktøy for framtidig utvikling av kommunen, 
må være realistisk og gjennomførbar. I tillegg må avgjørende og sentrale vilkår for 
utvikling kommuniseres tydeligere, noe som klager mener ikke er tilfelle i denne 
saken. 
 
Eiendommen ble ervervet i 2009 med intensjon om å utvikle eiendommen med en 
dagligvareforretning og det ble fremmet reguleringsforslag om dette, i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 
 
I kommuneplanen står det ikke noe om parkeringsrestriksjoner knyttet til 
forretningsvirksomheter som legger begrensninger på dette prosjektet. Når denne 
type strenge restriksjoner for maksimalt tillatt parkering kommer «overraskende» inn i 
prosjektet, mener klager at tiltaket praktisk talt ikke er gjennomførbart da premissene 
for økonomisk bærekraftighet ikke er til stede. Klager skriver at dette «oppfattes som 
en betydelig inkonsekvens for kommunens plangrunnlag, noe som gir stor grad av 
uforutsigbarhet for både innbyggere og utviklere.» 
 
Klager mener at det bør være kommunens ønske og ambisjon å få realisert mest 
mulig av kommuneplanen og oppfordrer kommunen å vurdere mer romslig 
parkeringsdekning for Sjøskogenveien 2. Se for øvrig mer utfyllende klage i vedlegg 
1. 
 
Rådmannens vurdering: 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det at «Dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Ved dispensasjon fra loven, forskriftene eller fra plan, skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Det er tydelig hva som er hensikten bak reguleringsbestemmelse 4.1, og det er å 
redusere biltrafikken til denne dagligvarebutikken, ved å redusere antall p-plasser for 
bil og dermed legge forholdene bedre til rette for gående og syklende. En 
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dispensasjon vurderer rådmannen som en vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsen 
og kan derfor ikke gis. 
 
Trafikk og antall p-plasser for bil var et tema som ble grundig vurdert i 
reguleringsprosessen. Overordnede myndigheter og tiltakshaver ble omforent med et 
forslag til 18 p-plasser for bil. 
 
Rådmannen har derfor ikke funnet vilkår som tilsier å gi en dispensasjon i denne 
saken, dvs at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
De nærmeste naboene vil spesielt merke økningen av p-plasser for bil, i form av økt 
utslipp og støy. 
 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Begrunnelse for vedtaket, jfr. plan og bygningslovens § 19-2: 
HTM finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt fordi: ------ (fyll inn) 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
12.07.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om avslag på dispensasjon bør opprettholdes. 
Klagen bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-79/18 
Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til politisk behandling 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/02407-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 79/18 01.11.2018 
2 Formannskapet 86/18 07.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet at 
privat planinitiativ for omregulering av Solberg Syd stoppes.  
 
Det begrunnes med at planinitiativet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området.   
 
Arealinnspillet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger.  
 
Ås, 17.10.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø     
Formannskapet  
 
Vedlegg: 
Planinitiativ 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Forslagsstiller, Thorvald Sverdrup  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har 17.08.2018 mottatt et privat planinitiativ med forslag om å 
gjenoppta arbeidet med å regulere Solberg Syd. Arealet ble spilt inn under forrige 
kommuneplanrullering, men arealet ble i behandling av kommuneplanen vedtatt 
fjernet. Forslagsstiller er Thorvald Sverdrup. 
 
Det aktuelle området er regulert til LNF-A i gjeldende kommuneplan, og planinitiativet 
er således i konflikt med vedtatte formål. Rådmannens besluttet derfor å stoppe 
planinitiativet med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Forslagsstiller har 
med hjemmel i samme § bedt planinitiativet forelagt kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Kommunestyret har delegert dispensasjoner fra kommuneplanen til 
formannskapet som kommuneplanutvalg.  
 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er del av gnr. 101 bnr. 1 sør for Solberg skole, ca 2,3 km i luftlinje fra 
Ski stasjon.  Planområdet er på omtrent 100 dekar, avgrenset av eksisterende 
bebyggelse i nord og vest, RV 154 (Søndre Tverrvei) i øst, og skog i sør.  
 

 
Figur 1 Kart over planområdet  

Planinitiativet (vedlegg 1) foreslår småhusbebyggelse og sosial infrastruktur som 
«skreddersydde boliger» for eldre, og freestylehall for barn og unge. Det foreslås 
også en grønnkorridor mellom Solberg skole til Holstadmarka som deler planområdet 
i to utbyggingsområder.  
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Rådmannen orienterte Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) om planinitiativet i 
møte 23.08.2018 og der mottok Rådmannen politiske signaler om at planinitiativet i 
denne omgang bør stoppes og heller fremmes som innspill i rullering av 
kommuneplanen.  
 
Forslagsstiller ble i epost datert 28.08.2018 underrettet om at Ås kommune med 
hjemmel i pbl § 12-8 andre ledd stopper planinitiativet med følgende begrunnelse:  
 

«Det vises til brev datert 17. august med forslag om å gjenoppta arbeidet med å 
regulere Solberg syd. Det aktuelle arealet er i gjeldende kommuneplan disponert til 
landbruk-, natur- og friluftsområde. Planinitiativet er således i konflikt med dette 
formålet. Det ble orientert om planinitiativet i møtet 23.08.2018 i hovedutvalg for 
teknikk og miljø og der fikk administrasjonen politiske signaler om at initiativet i denne 
omgang bør stoppes. Kommunen starter opp arbeidet med rullering av 
kommuneplanen våren 2019 og vurderingen av om arealet skal omdisponeres fra 
landbruk-, natur- og friluftsformål til boligformål bør derfor etter kommunens vurdering 
tas i denne rulleringsprosessen.  
 
På dette grunnlag har kommunen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 
besluttet at planinitiativet skal stoppes. Denne beslutningen kan ikke påklages, men 
forslagsstilleren kan kreve å få planinitiativet forelagt for kommunestyret til endelig 
avgjørelse.» 

 
Den 12.09.2018 mottar Ås kommune på nytt henvendelse fra forslagsstiller der det 
med hjemmel i pbl § 12-8 andre ledd bes om at saken fremlegges for kommunestyret 
til endelig avgjørelse.  
 
Tidligere behandling:  
Planområdet ble spilt inn under forrige kommuneplanrullering som B20 Holstadmarka 
i 2015. Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens Vegvesen, fremmet 
innsigelse. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen var at dette er i strid med statlige 
retningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) og 
jordvern.  
 
I behandling av kommuneplanen ble B20 Holstadmarka tatt ut etter Formannskapets 
vedtak 20.08.2015.  
 
Vurdering: 
Hovedhensikten med politisk behandling av dette planinitiativet er ikke å vurdere 
innholdet som sådan, men å avklare hvorvidt større planinitiativ i strid med 
kommuneplanen, skal vurderes som del av en kommuneplanprosess eller tillattes å 
igangsette planoppstart.   
 
Både Rådmannens avgjørelse om å stoppe planinitiativet og forslagsstillers 
beslutning om å forelegge planinitiativet til politisk behandling er hjemlet i pbl § 12-8 
andre ledd: 
 

«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen 
beslutte at initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i 
oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er 
avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den 
forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta 
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varsling og kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, 
og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning.» 

 
Noe av hensikten med denne bestemmelsen er å redusere unødig ressursbruk både 
hos forslagsstiller og kommunen. Avgjørelsen om å stoppe et planarbeid i 
oppstartsfasen skal være basert på et planfaglig og planpolitisk skjønn med 
utgangspunkt i statlige, regionale og kommunale rammer og mål. Utbygging i strid 
med kommunens syn på områdets fremtidige utvikling, og/eller om utbyggingen 
strider med nasjonale eller regionale interesser, er tilstrekkelig begrunnelse for å 
stanse et planinitiativ.  
 
Forslagsstiller argumenterer for endrede forutsetninger i området som fjerner 
grunnlaget for innsigelsene som ble forelagt av regionale myndigheter under forrige 
kommuneplanrullering. Forslagstiller ønsker således å gjenoppta planarbeidet som 
reguleringsplan. Rådmannen oppsummerer forslagsstillers argumenter som følger:  
 

- Stor etterspørsel etter småhusbebyggelse. Fravær av småhusbebyggelse i 
nærhet til tettsteder tvinger mennesker til å bosette seg i rurale områder.  

- Planområdet er i nærhet til Ski stasjon og det er god tilgang til 
kollektivtransport langs Nordbyveien. Dette reduserer bilbehovet.  

- Innsigelse knyttet til jordvern er eliminert. Skogen er ikke dyrkbar ifølge NIBIO. 
- Planlagt gangbro over Søndre Tverrvei i forbindelse med utbygging på 

Solberg Øst bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende.  
- Planinitiativet har endret arealbruken til økt innslag av sosial infrastruktur, 

deriblant «skreddersydde boliger» for eldre og freestylehall for barn og unge.  
 
I vurderingen tar Rådmannen utgangspunkt i gjeldende areaplanformål, LNF-A. Å 
åpne opp for boliger i et område som ikke er vurdert og innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel vil undergrave gjeldende kommuneplan som overordnet 
styringsverktøy for den fremtidige arealbruken i kommunen. Det er derfor ikke 
ønskelige å legge til rette for utvikling av arealer som ikke er avsatt til formålet i 
arealdelen. Rådmannen mener også at planinitiativets størrelse og kompleksitet 
fordrer en vurdering på kommuneplannivå.  
 
Kommunen skal i løpet av våren 2019 igangsette arbeidet med å rullere 

kommuneplanen. Når man ser hen til at dette arbeidet er nært forestående, er det 

uheldig å igangsette en reguleringsplan av Solberg Syd nå. Dersom det åpnes for å 

igangsette et slikt reguleringsarbeid, rett i forkant av en kommuneplanrullering, 

omgår man en overordnet planfaglige vurdering, og gir dette område en annen 

behandling enn andre framtidige utbyggingsområder.    

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vil ut fra vurderingen over anbefale at gjeldene arealplanformål 

videreføres. Framtidig utnyttelse av dette området må avklares i rulleringen av 

kommuneplanens arealdel, og en eventuell omregulering kan ikke startes før en slik 

avklaring foreligger.  

Det anbefales derfor at det fattes vedtak om at planinitiativet for utbygging på 

Solberg Syd stoppes.  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.11.2018  Side 29 av 48 

 

Alternativ innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet 
planoppstart for omregulering på Solberg Syd. 
 
Formannskapet begrunner vedtaket med ____ (fyll inn) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-80/18 
Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330  - Tomannsbolig - Klage på 
tillatelse til tiltak 
 
Saksbehandler:  Are Evju Saksnr.:  16/02513-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 80/18 01.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 

1. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 16.08.2018. 

2. Vedtak av 16.08.2018, saksnr. 16/02513-3, opprettholdes og klagen tas 
således ikke til følge.  

3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 19.10.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Ansvarlig søkers merknader til klage 
2. Uttalelse fra Statens vegvesen -  Adkosmtvei 11.08.2016 
3. Veirett gnr./bnr. 93/2 og 93/17 
4. Klage på vedtak 
5. Merknader til klage på vedtak 
6. Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330 – Tomannsbolig og ny felles avkjørsel - 

Søknad om tillatelse i ett trinn  - Tillatelse til tiltak 
7. Godkjente tegninger - Fasade, plan og snitt tegning 
8. Godkjent situasjonskart 
9. Situasjonskart fradelingssak 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Tiltakshaver, Mark Daniel Muilwijk 
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 Ansvarlig søker, Norsk bygningsrådgivning AS v/ Tonia Westby Hansen 

 Fram advokater v/ Martin H. Weydahl 

 Nabo Thomas Hedman 

 Nabo Marit Heljord 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av Rådmannens vedtak av 
16.08.2018. 
 
Rådmannen slutter seg til ansvarlig søkers argumentasjon og fastholder at tiltaket er 
i tråd med kommuneplanens arealdel. Rådmannen fastholder at tiltaket oppfyller 
kravene i plan- og bygningsloven vedrørende privatrettslige forhold.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at vedtaket av 16.08.2018 opprettholdes og at klagen 
ikke tas til følge.  
 
Sakens bakgrunn: 
Det er søkt og godkjent oppføring av ny tomannsbolig på gnr./ bnr. 93/17 Kroerveien 
328-330. Nabo har påklaget vedtaket med begrunnelse om at tiltaket mangler 
privatrettslige rettigheter i henhold til pbl. § 21-6. Nabo har også anført at tiltaket er i 
strid med hensynssone H570_4 (bevaring av kulturmiljø), samt at tiltaket er i strid 
med plan- og bygningsloven §§ 29-1, 29-2 om utforming og visuelle kvaliteter ved 
tiltaket.   
 
Rådmannen fattet den 16.08.2018 følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten tillatelse for oppføring 
av ny vertikaldelt tomannsbolig på gnr. 93, bnr 17 under forutsetning av at 
eksisterende adkomst til Kroerveien 332 saneres, avkjørsel stenges fysisk etter at ny 
felles avkjørsel for naboeiendommene 97/17 [93/17] og 93/3. Tillatelsen gis på 
grunnlag av innkommet søknad. Vurdering fremkommer av saksutredningen.  
 
Det fremgår også av vedtaket at «Søknad om stenging av avkjørsel til gnr 93 bnr 3, 
og etablering av ny felles avkjørsel for ny tomannsbolig og naboens bebyggelse ble 
vurdert av Statens vegvesen, som aksepterte etableringen av en ny avkjørsel under 
forutsetning at den eksisterende avkjørsel stenges fysisk.» 
 
Vedtaket ble påklaget den 05.09.2018. Klagen er således fremmet rettidig, jf. fvl. § 
29. 
 
Fakta i saken: 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til LNF-b spredt 
boligbebyggelse, og ligger i hensynssone H570_4 (Bevaring av kulturmiljø). 
 
Gnr./bnr. 93/17 ble søkt fradelt fra gnr./bnr. 93/3 i 2012. Etter klage fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble klagen behandlet av Fylkesmannen i 
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Buskerud i 22.05.2013. Fylkesmannen i Buskerud opprettholdt Ås kommunes vedtak 
om fradeling fra gnr./bnr. 93/3.  
 
Som en del av søknaden om fradeling ble det vist til sanering av eksisterende 
avkjørsel på gnr./bnr 93/3, samt etablering av ny felles avkjørsel for gnr./bnr. 93/3 og 
93/17.  
 
I forbindelse med fradeling ble det avtalt at «97/17 har rett og plikt til å etablere ny 
felles adkomst for gnr/bnr 93/3 og 93/17 på anvist plass over gnr/bnr 93/3.» og «Ny 
atkomst skal anvendes som felles atkomst til de to eiendommer, og veien 
vedlikeholdes i fellesskap.» Statens vegvesen har godkjent ny felles adkomstvei 
under forutsetning at eksisterende adkomst saneres, jf. Brev fra Statens vegvesen 
datert 11.08.2016. 
 
Klagens innhold: 
I klagen vises det til at til tiltaket mangler privatrettslige rettigheter for å kunne bli 
godkjent, tiltaket bidrar til forringelse av kulturlandskapet, og er således i strid med 
kommuneplanens arealdel, og at bygningens størrelse og plassering er i strid med 
plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2. 
 
Mangler i henhold til plan- og bygningsloven § 21-6 om privatrettslige forhold. 
Klager anfører at vedtaket vilkår om at «eksisterende adkomst til Kroerveien 332 
saneres, avkjørsel stenges fysisk etter at ny felles avkjørsel for naboeiendommene 
97/17 [93/17] og 93/3 er etablert» ikke er gyldig fordi hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3 
ikke har samtykket til at eksisterende avkjørsel stenges.  
 
Klager anfører videre at tiltakshaver ikke har rett til å kreve stenging av den 
eksisterende avkjørselen.  
 
Klager bestrider også at det foreligger veirett frem til gnr./bnr. 93/17 for en 
tomannsbolig, da det på kjøpstidspunktet var forutsatt at gnr./bnr 93/17 skulle 
bebygges med en enebolig, samt at det ikke foreligger tinglyst rett til adkomst for en 
tomannsbolig.  
 
Forringelse av kulturlandskapet: 
Klager anfører at tiltaket er i strider mot hensynssone H570_4 (bevaring av 
kulturmiljø) i gjeldende kulturmiljø, da klager anser en tomannsbolig å være et 
«større byggetiltak (…) som foringer verdiene og hindrer bevaring av historiske trekk i 
landskapet og bebyggelse», samt at etablering av 5 nye boenheter i planperioden 
rundt klagers eiendom strider mot formålet i kommuneplanens arealdel for LNF-b 
område. 
 
Bygningens størrelse og plassering er i strid med plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 
29-2. 
Klager anfører at tiltaket er i strid med pbl. §§ 29-1 og 29-2, da det ikke er prosjektert 
slik at det får en god arkitektonisk utforming (§ 29-1) og slik at det innehar gode 
visuelle kvaliteter i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 
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Tilsvar fra ansvarlig søker: 
Ansvarlig søker har fått oversendt klagers anførsler, og har kommentert dem. 
Ansvarlig søkers merknader ligger vedlagt. I det følgende vil de viktigste 
kommentarene fremheves.  
 
Mangler i henhold til plan- og bygningsloven § 21-6. 
Ansvarlig søker kommenterer at fradeling med tilhørende veirett er eiendomshistorikk 
før klager var hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3, og avtalt veirett er derfor uten deres 
samtykke. Videre er sanering av eksisterende adkomst tilknyttet delingsvedtaket med 
tilhørende uttalelse fra Statens vegvesen. 
Vedrørende anførselen om at veiretten kun gjelder for enebolig kommenterer 
ansvarlig søker at så lenge tiltaket er i henhold til kommuneplanens arealdel, ser de 
ingen hensikt å tydeliggjøre bebyggelsen i avtalen om veirett.  
 
Forringelse av kulturlandskapet: 
Fradeling av boligtomt har ikke medført omdisponering av dyrka mark, det er således 
ikke forringelse av kulturlandskapet.  
 
Tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2. 
Tiltaket har en god terrengmessig tilpasning med hensyn til god arkitektonisk 
utforming, visuell kvalitet, tilgjengelighet, energibehov. Byggverket er plassert med 
hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og vibrasjonsforhold fra omkringliggende 
bebyggelse jf. Plan- og bygningslovens § 29-1 og TEK10 § 8-3. Tiltakets bebyggelse 
er prosjektert med god avstand fra nabobebyggelse som gir god luftighet mellom 
byggverkene, samt kun to etasjer som gir mønehøyde tilnærmet nabobebyggelse jf. 
Pbl. § 29-4. Boligen er prosjektert med saltak med opplett, hvor materialvalg er 
liggende dobbelfals trekledning på vegger og dobbelkrom betongstein på tak, i likhet 
med nabobebyggelse. Uteoppholdsareal er flatt og godt egnet til lek og aktiviteter for 
ulike aldersgrupper jf. SAK10 § 8-4. Parkering og snuareal skjer på egen tomt jf. 
SAK10 § 8-10. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke kan føre frem. Det er rådmannens 
vurdering at klagers anførsler ikke fremhever noen momenter som ikke er vurdert i 
delesaken eller i byggesaken. 
 
Vedrørende anførsel om mangler ved tiltaket i henhold til plan- og bygningsloven § 
21-6 om privatrettslige forhold. 
 
Rådmannen stiller seg bak ansvarlig søkers kommentarer til klagers anførsel om at 
etablering av ny avkjørsel og sanering av eksisterende avkjørsel er forhold som 
tidligere hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3 har godtatt.  
Det fremgår av erklæringen av rett til adkomst at «Gnr/bnr 93/17 har rett og plikt til å 
etablere ny felles atkomst for gnr/bnr 93/3 og 93/17 på anvist plass over gnr/bnr 
93/3» og at «ny atkomst skal anvendes som felles atkomst til de to eiendommer, og 
veien vedlikeholdes i fellesskap.» 
 
Det fremgår av Statens vegvesen vedtak av 11.08.2016 at ny felles adkomst 
godkjennes under forutsetning av at eksisterende avkjørsel saneres.  
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Videre var etablering av felles avkjørsel samt sanering av eksisterende avkjørsel en 
del av fradelingssøknaden, se vedlegg, som ble godkjent av kommunen før klager 
ble hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3. 
 
Det er videre etter Rådmannens vurdering at veiretten av 11.02.16 ikke er begrenset 
til å kun gjelde for en enebolig på gnr./bnr. 93/17 ettersom veiretten ikke inneholder 
begrensninger på antall boenheter som veiretten gjelder for.  
 
Veiretten er således forhold som klager skulle gjort seg kjent ved, ved ervervelse av 
eiendommen. 
 
Det er således Rådmannens vurdering at tiltaket tilfredsstiller kravene om 
privatrettslige forhold i plan- og bygningsloven § 21-6 flg.  
 
Vedrørende anførselen om at tiltaket er i strid med Plan- og bygningsloven §§ 29-1 
og 29-2. 
Det fremgår av pbl. § 29-1 at «ethvert tiltak (…) skal prosjekteres og utføres slik at 
det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i 
eller i medhold av denne lov.» Videre fremgår det av § 29-2 at «ethvert tiltak (…) skal 
prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlig 
omgivelser og plassering.» 
 
Ved vurderingen av om «byggverket i seg selv» innehar gode visuelle kvaliteter, er 
det byggverkets uttrykk som er gjenstand for vurderingen. Bestemmelsen kan 
således ikke benyttes til å begrense utnyttelsesgraden utover det som er regulert i 
reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.  
 
Det at byggverket isolert sett har gode visuelle kvaliteter er ikke tilstrekkelig. 
Vurderingen skal også gjøres i lys av omkringliggende bygningsmiljø og naturmiljø. 
Byggeskikken og landskapsbildet vil derfor være momenter i kommunens 
skjønnsvurdering.  
 
Rådmannen finner at tiltaket innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, 
ettersom tiltaket har en god terrengmessig tilpassing, samt at tiltaket er prosjektert 
med god avstand fra nabobebyggelse. Videre har tiltaket omtrent tilsvarende 
mønehøyde som nabobebyggelse.  
 
Videre er tiltaket prosjektert slik at tiltaket oppfyller kommuneplanens arealdels 
bestemmelser om uteoppholdsareal, bebygd areal og parkeringsareal for tiltak i LNF-
b område.  
 
Vedrørende anførsel om at tiltaket forringer kulturlandskapet.  
Det foreligger kun retningslinjer for saksbehandling i hensynssonen og ikke bindende 
bestemmelser. Det vil si at de skal ilegges vekt i vurdering av enkeltsaker, men har 
ikke selvstendig rettslig grunnlag til å tillate eller avslå søknader om tiltak jf. Ot.prp. 
nr. 32 (2007-2008) s. 217. 
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Som det fremgår av redegjørelse over er det Rådmannens vurdering at tiltaket er 
godt tilpasset det bygde og naturlige omgivelser. I denne vurderingen er 
hensynssonen tillagt vekt.  
 
Påklagers anførsel om at en tomannsbolig er et «større byggverk» kan ikke tillegges 
vekt. Ordlyden «større byggverk» i retningslinjene til hensynssonen sikter til 
leilighetsbygg og næringsbygg av betydelig størrelse. En tomannsbolig sammenfaller 
ikke med denne ordlyden.  
 
Det er Rådmannens vurdering er at klagers anførsler ikke bringer frem noen nye 
momenter enn de som ble vurdert i forbindelse med fradelingsaken og byggesaken. 
Tiltaket er delvis plassert i LNF-b område, og det er gitt dispensasjon for den delen 
av eiendommen som ligger i LNF-a område for oppføring av bolig.  
 
Det er følgelig Rådmannens vurdering at tiltaket ikke forringer kulturlandskapet.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
16.08.2018. 
 
Vedtak av 16.08.2018 dok.16/02513-5 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke 
tas til følge. Saken bør oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
avgjørelse 
 
Vedtaket av 16.08.2018 gis ikke oppsettende virkning. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Ingen. 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 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 fremkommer av rådmannens vedtak av 16.08.2018. 
 
HTMs begrunnelse: 
HTM mener at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 16.08.2018 
fordi: (fyll inn) 
 
Vedtak av 16.08.2018 om tillatelse til tiltak for oppføring av tomannsbolig på gnr./bnr 
93/17 oppheves. 
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HTM-81/18 
Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Avvisning av klage 
 
Saksbehandler:  Are Evju Saksnr.:  18/01462-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 81/18 01.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
Vedtak av 08.10.2018, doknr. 18/01462-21, om avvisning av klage opprettholdes og 
klagen på avvisningsvedtaket tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 19.10.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen  
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 
Vedlegg: 
1. Klage på rammetillatelse avvist 
2. Klage på avvisning av klage 
3. Klage på rammetillatelse 
4. Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Rammetillatelse 
5. Godkjent snittegning 
6. Godkjente fasadetegninger 
7. Merknader fra Skitunet boligsameie 
8. Godkjent situasjonskart 
9. Godkjent situasjonsplan 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Ansvarlig søker, Meinich Arkitekter 

 Tiltakshaver, Solbergkrysset Ås AS 

 Klager, Erik Bærøe 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag av saken: 

Det er Rådmannens vurdering at klagen ikke inneholder momenter som medfører en 

annen vurdering av saken enn det som fremkommer av Rådmannens vedtak av 

08.10.2018. 

Rådmannen fastholder at vedtaket om klage skal avvises, da klagen er fremsatt for 

sent og påklager mangler rettslig klageinteresse. 

Rådmannen anbefaler derfor at vedtaket av 08.10.2018 opprettholdes og at klagen 

på avvisningsvedtaket ikke tas til følge. 

Sakens bakgrunn: 

Rådmannen fattet den 08.10.2018 følgende vedtak: 

Vedtaket som påklages ble vedtatt 22.08.2018. Vedtaket ble mottatt av styret i 
sameiet samme dag. Følgelig skulle klage vært fremsatt innen 12.09.2018 jf. 
Forvaltningsloven § 29 jf. § 30. Ås kommune mottok klage på vedtak 27.09.2018.  
Således er klagen ikke rettidig fremsatt jf. Forvaltningsloven § 29, og avvises jf. § 33 
(2).  
 
Videre er det kommunens vurdering at påklager uansett ikke har rettslig 
klageinteresse. Det følger av forvaltningsloven § 28 første ledd at enkeltvedtak kan 
påklages av den som har vært part i saken og av andre med rettslig klageinteresse. 
Det er en presumsjon1 i plan- og bygningsloven at naboer som har fremsatt 
merknader til byggesøknad regnes som part. Påklager har ikke kommet med 
merknader til byggesøknaden, og er således ikke part.  
 
Det er en høyere terskel for å påberope seg rettslig klageinteresse som nabo når det 
ikke har kommet merknader til byggesøknaden. Det er kommunens vurdering at 
påklagers rettslige interesser var ivaretatt ved at styret har kommet med 
bemerkninger til byggesøknaden, men valgte å ikke påklage vedtaket. Påklager har 
ikke selvstendig rettslig klageinteresse når styret vært aktiv i tidligere prosesser av 
byggesaken. 
 

Avvisning av klage regnes som et enkeltvedtak jf. Fvl. § 2 tredje ledd, og kan 

påklages etter § 28. 

Vedtaket ble påklaget den 09.10.2018. Klagen er således fremmet rettidig, jf. fvl. § 

29. 

Fakta i saken: 

Den 22.08.2018 innvilget Rådmannen rammetillatelse for oppføring av byggetrinn to 

for Møller bil på gnr./bnr. 102/418 Nordbyveien 96. Tiltaket er i henhold til gjeldende 

reguleringsplan.  

                                            
1 Presumsjon er en antakelse eller formodning om at noe fremstår som mer sannsynlig enn noe annet så fremt 
det ikke blir ført bevis for noe annet. 
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I forbindelse med søknaden om tillatelse til tiltak sendte styret i Skitunet boligsameie 

nabomerknader til byggesøknaden. Styret ble således en part i byggesaken. Styret 

påklaget ikke vedtaket av 22.08.2018. 

Den 27.09.2018 ble vedtaket påklaget av en nabo som er bosatt i Skitunet 

boligsameie. Påklager kom ikke med nabomerknader i forbindelse med 

byggesøknaden, og er således ikke part i byggesaken. 

Rådmannen fattet 08.10.2018 vedtak om avvisning av vedtak primært på bakgrunn 

av oversittet tidsfrist, sekundært på bakgrunn av manglende rettslig interesse. 

Rådmannens avvisning er påklaget, og grunnlag for denne klagebehandlingen. 

Klagens innhold: 

I det følgende siteres klagen i sin helhet. 

Jeg har dessverre vært avskåret fra å holde tidsfristene Kommunen viser til. Årsaken 

er at jeg mottok tolkbare tegninger fra arkitekt først 28.09.2018. De tegninger jeg 

tidligere har sett i tilknytning Rammetillatelsen, har ikke den informasjon og bredde 

som er nødvendig for å analysere tiltaket. 

Jeg ber derfor om forståelse for overskridelse av eventuelle tidsfrister og tror at 

kotyme og en rimelig behandling vanligvis tolererer dette. 

Jeg er uenig i Ås Kommunes tolkning og utøvelse av Forvaltningsloven § 28 første 

ledd. 

• AURLIEN VORDAHL & CO ADVOKATFIRMA AS har blant annet kommentert 

denne problemstilling på sin hjemmeside https://avco.no/rettslig-klageinteresse-plan-

og-bygningsloven/  

Sitat Aurlien Vordahl: «Et særlig tilfelle oppstår hvis sameiere, eierseksjonssameiere 

ellerborettshavere ønsker å klage på et byggevedtak som berører deres sameie, 

eierseksjonssameie eller borettslag. Det er uttalt en presumsjon for at styret ivaretar 

sameiernes, eierseksjonssameiernes eller borettslagets interesser med den virkning 

at sameier, eierseksjonssameier eller borettshaver ikke kan ha rettslig 

klageinteresse. Dette er imidlertid ikke riktig. Også sameier, eierseksjonssameier 

eller borettshaver kan ha rettslig kageinteresse. Dette gjelder uavhengig av om et 

styre har uttalt seg. Årsaken er lovens ordlyd som henviser til en konkret 

helhetsvurdering av om den som klager har klageinteresse.» 

• Også andre kommuner har andre holdninger uttrykt for å ivareta sine innbyggeres 

interesser: Jeg viser for eksempel til Tingvoll Kommunes 

hjemmeside:https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-

eiendom/klage/klage-i-plansaker/  

Sitat fra Tingvoll Kommune: “For at kommunen skal behandle klagen din, må du 

være part i saken eller ha rettslig klageinteresse. For at du skal være part i saken, må 

https://avco.no/rettslig-klageinteresse-plan-og-bygningsloven/
https://avco.no/rettslig-klageinteresse-plan-og-bygningsloven/
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vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg. For at du skal ha rettslig 

klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha enrettslig 

klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, 

gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor 

saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk 

(konkurranseforhold ogverdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer 

kommunen i hvert enkelt tilfelle.” 

Jeg synes det er merkelig og udemokratisk at de forskjellige kommuner i Norge 

benytter lover og forskrifter på forskjellig måte. 

• Ås Kommune argumenterer med: «Det er en høyere terskel for å påberope seg 
rettslig klageinteresse som nabo når det ikke har kommet merknader til 
byggesøknaden. Det er kommunens vurdering at påklagers rettslige interesser var 
ivaretatt ved at styret har kommet med bemerkninger til byggesøknaden, men valgte 
å ikke påklage vedtaket. Påklager har ikke selvstendig rettslig klageinteresse når 
styret vært aktiv i tidligere prosesser av byggesaken. 
Hvor har en slik argumentasjon sitt utspring i lov eller forskrift? Er dette noe man har 

funnet på i Ås Kommune? Hvordan skal jeg kunne ha merknad til en byggesøknad, 

som jeg ikke har mottatt eller har funnet på Ås Kommunes hjemmeside? 

Det er trist å se Ås Kommunes argumentasjon for å overkjøre og ikke behandle en 

klage. Det er useriøst å henvise til forhold som ikke er reguler i loven eller forskriften 

Rådmannens vurdering av klagen: 

Det er Rådmannens vurdering at klagen ikke inneholder momenter som medfører en 

annen vurdering av saken enn det som fremkommer av Rådmannens vedtak av 

08.10.2018. 

Først om Rådmannens primære avslagsgrunnlag om at klagefristen er oversittet.  

Vedtaket som er påklaget ble fattet 22.08.2018. 

Det følger av forvaltningsloven § 28 første ledd at «fristen for å klage er 3 uker fra det 

tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» Som det 

fremgår av vedtak av 08.10.2018 er påklager ikke part i saken, så vedtaket om 

rammetillatelse er ikke sendt til påklager. 

Videre følger det av forvaltningsloven § 28 andre ledd at «for den som ikke har 

mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller 

burde skaffet seg kjennskap til vedtaket».  

En naturlig språklig forståelse av bestemmelsen er at det ikke er nødvendig at klager 

kjente til vedtaket, det er tilstrekkelig at den som klager burde ha skaffet seg 

kunnskap om vedtaket. 

Det er på det rene at det er tilstrekkelig med nabovarsel til styret i et sameie ved 

søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven, jf. Byggesaksforskriften § 
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5-2. Intensjonen med nabovarsel er at berørte naboer skal få anledning til å ivareta 

sine interesser. Det er av effektivitets- og ressurshensyn at det er tilstrekkelig å 

varsle et styre, og ikke alle hjemmelshavere i et sameie. Dette er hensyn både ut fra 

tiltakshavers oppgaver og fordi et styret er ansett å være best egnet til å ivareta et 

sameies interesser.   

I saken som foreligger ble styret i sameie underrettet om vedtaket om tillatelse til 

tiltak den 22.08.2018. Kommunen må legge til grunn at styret påtar seg sine 

oppgaver med å informere sameiets beboere om vedtak hvis det berører sameiets 

interesser. Det må således legges til grunn at påklager «burde ha skaffet seg 

kjennskap til vedtaket» på samme dag som sameiets styre. Følgelig skulle klage vært 

fremsatt innen 12.09.2018 jf. Fvl. § 29 jf. § 30.  

Det følger av forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b at «selv om klageren har 

oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt det av (…) særlige 

grunner er rimelig at klagen blir prøvd.»  

Ordlyden «særlige grunner» innebærer at det skal svært vektige grunner til å 

behandle en klage som har innkommet etter at klagefristen har utløpt. 

Klager anfører at han har «vært avskåret fra å holde tidsfristene Kommunen viser til» 

fordi vedkommende «mottok tolkbare tegninger fra arkitekt først 28.09.2018. De 

tegninger jeg tidligere har sett i tilknytning Rammetillatelsen, har ikke den 

informasjon og bredde som er nødvendig for å analysere tiltaket.» Det er 

rådmannens vurdering at tegningene som var tilknyttet rammetillatelsen er faglig 

gode tegninger som inneholder nødvendig informasjon til å vurdere tiltakets 

innvirkning på nærområdet. Tegningene inneholdt kotehøyder i henhold til 

høydebestemmelsen i reguleringsplanen. Videre har påklager ikke søkt om utvidet 

klagefrist, som han hadde hatt anledning til. 

Det er således Rådmannens vurdering at det ikke foreligger «særlig grunner» til at 

klagen skal bli prøvd jf. § 31 bokstav b selv om klageren har oversittet klagefristen.  

Ettersom klagefristen var oversittet, og det ikke foreligger særlige grunner til å 

behandle klagen selv om klagefristen er oversittet, skal kommunen avvise saken jf. 

Fvl. § 33 annet ledd annet punktum.  

Videre til Rådmannens sekundære avslagsgrunnlag om at påklager ikke innehar 

rettslig klageinteresse.  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at «enkeltvedtak kan påklages av en part eller 

annen med rettslig klageinteresse.»  

Hadde påklager kommet med merknader til byggesøknaden er det på det rene at 

påklager hadde fått partsstatus i byggesaken. Det er videre på det rene at hvis en 

anses som part i en sak er det en presumsjon om at en også har rettslige 

klageinteresse.  
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Sameiets styre hvor påklager bor har som nevnt kommet med merknader til 

byggesøknaden og er part i saken. Det er en presumsjon om at styret for sameier og 

borettslag er best egnet til å ivareta sameiets interesser.  

Som det fremgår av vedtak av 08.10.2018 er påklager ikke en part i saken. Det blir 

dermed et spørsmål om påklager likevel har klageinteresse.  

Påklager anfører at naboer kan ha rettslig klageinteresse. Rådmannen er enig at 

naboer kan ha rettslig klageinteresse, men som det fremgår av Innst. 270 L (2013-

2014) må det avgjøres konkret i hver enkelt sak hvem som har rettslig klageinteresse 

i byggesaker. Det må avgjøres konkret ut fra en samlet vurdering av kravets 

aktualitet og partenes tilknytning til det, og om vedkommende har et reelt behov for å 

få kravet avgjort. Det er således ikke gitt i enhver byggesak at en nabo som ikke er 

part i saken har rettslig klageinteresse.  

I vurderingen om det foreligger rettslig klageinteresse må hensynet til tiltakshavers 

forutberegnelighet vurderes. Generelt vil hensynet ha større vekt jo lenger tid som er 

gått etter at vedtaket er fattet. Tiltakshaver har en berettiget forventing til at vedtaket 

blir stående når klagefristen er oversittet med 2 uker, og ingen av partene i saken har 

påklaget vedtaket eller søkt om utvidet klagefrist.  

Videre er påklagers anførsler i klagesaken forhold som tidligere er avgjort i bindende 

reguleringsplan. Tiltakets plassering, høyde og antall parkeringsplasser er bestemt i 

reguleringsplanen, og kan følgelig ikke påklages i byggesaken jf. Plan- og 

bygningsloven § 1-9. Dette tilsier at det ikke foreligger tilstrekkelig aktualitet for kravet 

til at det foreligger rettslig klageinteresse for påklager. Rådmannen beklager at dette 

ikke ble uttalt i avvisningen av klagen. 

Det er uansett Rådmannens vurdering at påklagers interesser var ivaretatt ved at 

styret har kommet med bemerkninger til byggesøknaden, men valgte å ikke påklage 

vedtaket. Styret kom med tilsvarende merknader som påklager har i klagen. Når 

merknadene er vurdert og styret har ansett det unødvendig å påklage vedtaket er det 

Rådmannens vurdering at påklager ikke har et selvstendig reelt behov for å få kravet 

avgjort. 

Konklusjon: 

Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 

annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 

10.08.2018 

Vedtak av 10.08.2018 dok. 18/01462-21 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke 

tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 

avgjørelse 

Økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Nei 
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Miljømessige konsekvenser: 

Nei 

Klageadgang: 

Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

for endelig avgjørelse. 

Dersom vedtaket omgjøres:  

Omgjøring er et enkeltvedtak som 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. 

Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 

Alternativ innstilling: 

Hovedutvalget for teknikk og miljø 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 fremkommer av rådmannens vedtak av 08.10.2018. 

Vedtak om avvisning av klage av 08.10.2018, saksnr. 18/01462-21 oppheves og 

klagen tas således til følge. 

HTMs begrunnelse: 

HTM mener at det foreligger «særlige grunner» for at klagen blir prøvd selv om 

klageren har oversittet klagefristen jf. Fvl. § 31. 

«særlige grunner» for å prøve klagen er: (Fyll inn). 

HTM mener videre at det foreligger rettslig klageinteresse. 

Vilkårene om kravets aktualitet og påklagers tilknytning til det, og om vedkommende 

har et reelt behov for å få kravet avgjort er oppfylt fordi: (fyll inn)  
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HTM-82/18 
Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  17/02589-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 82/18 01.11.2018 
2 Formannskapet 87/18 07.11.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ett nytt lagerbygg for teknisk etat planlegges etablert på Bjørnebekk. 
2. Eksisterende hangarbygg blir stående inntil framtidig bruk av tomten i 

Brekkeveien 10 er avklart. 
 
 
Ås, 19.10.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
AMU-Sak 9/17, 26.09.17 
HTM-Sak 63/17, 28.09.17 
Administrasjonsutvalget-Sak 13/17, 11.10.17 
F-Sak 61/17, 11.10.17 
K-Sak 53/17, 25.10.17 
PBK-Sak 1/18, Romprogram, 24.01.18 
RMNF-Sak 9/18, 24.04.18 
PBK-Sak 6/18, 25.04.18 
AMU-Sak 3/18, 02.05.18 
Administrasjonsutvalget-Sak 8/18, 02.05.18 
F-Sak 38/18, 02.05.18 
K-Sak 32/18, 15.05.18 
K-Sak 56/18, 20.06.18 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 20.06.2018, K-Sak 56/18, at eksisterende hangarbygg i 
Brekkeveien 10 rives, og at lokalisering av nytt lagerbygg for teknisk etat fremmes 
som egen sak innen 31.12.2018. 
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket utredet framtidig lokalisering av et nytt 
lagerbygg. 
 
Fakta i saken: 
I utredningene som tidligere er gjort ifm. utflytting av kommunal virksomhet fra 
Rådhusplassen 29, og etableringen av et nytt modulbygg på «hangartomta» i 
Brekkeveien 10 – er det vurdert to ulike lokaliseringsalternativer: 
 

 I tilknytning til kommunens lokaler i Myrveien 16 
 Bjørnebekk 

 
Kommunen eier pr nå ikke andre aktuelle tomter i nærhet til Ås sentrum. De to 
aktuelle tomtene er utredet nærmere i denne saken. 
 
Vurdering: 
Eksisterende hangarbygg i Brekkeveien 10 har et areal på 1 182 m². Det vurderes at 
ved etablering av et nytt, effektivt, lager, kan arealet reduseres til ca. 800 m².  
 
Myrveien 16 
Myrveien 16 (gnr. 61, bnr. 250/170) inngår i områdereguleringen for Ås sentrum og 
er foreløpig vurdert som et område for sentrumsutvikling med en kombinasjon av 
næring og bolig. Arealformålet i kommuneplanen for gnr. 61, bnr. 170 er 
«Friområde». Det er ikke mulig å etablere et lager som dekker behovet i Myrveien 16, 
uten å ta i bruk tomten bak dagens bygg gnr. 61, bnr. 170). Tomten har en noe 
uheldig plassering som gjør det vanskelig å få til en god løsning ift. den daglige 
bruken av lageret. Det vil blant annet ikke være mulig å få adkomst til lageret fra 
baksiden og tilgangen til lageret vil måtte skje over grunnen til Myrveien 16 AS. Dette 
er uproblematisk så lenge kommunen eier Myrveien 16 AS, men vil være en 
begrensning ved et eventuelt fremtidig salg av selskapet. 
 
Etter som Myrveien 16 inngår i områdereguleringen for Ås sentrum, er framtidig 
disponering av arealene uviss.     
 
Bjørnebekk (gnr. 74, bnr. 124) 
I kommuneplanen er tomten avsatt til «offentlig eller privat tjenesteyting». Tomten er 
totalt på 60,5 dekar og det er lager for kommunal virksomhet på tomten, i tillegg til 
flere andre bygninger. 
 
Det er god plass på tomten til å etablere et lager som dekker behovet. Tomten 
vurderes som en mulig langsiktig løsning for kommunens lagerbehov. Et nytt lager 
bør lokaliseres sørøst på tomten i nærhet til øvrige lagerbygg. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen vesentlige kostnadsforskjeller mellom de to tomtealternativene. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
En etablering i Myrveien 16 må skje i et område som i dag er avsatt til «friområde» i 
kommuneplanen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at en ny lager hall planlegges etablert på Bjørnebekk. Dette er 
den eneste tomten som er eid av Ås kommune som på lengre sikt kan ivareta det 
samlede lagerbehovet for kommunen. 
 
Det anbefales videre at eksisterende hangarbygg blir stående inntil en framtidig bruk 
av tomten i Brekkeveien 10 er avklart. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-83/18 
Møteplan 2019 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  18/02794-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 83/18 01.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2019 for hovedutvalg for teknikk og miljø vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.00 
 
Uke  Dag/dato 

4 torsdag 24. januar 
10 torsdag 7. mars 
15 torsdag 11. april 
21 torsdag 23. mai 
25 torsdag 20. juni 
 
34 torsdag 22. august 
39 torsdag 26. september 
41 torsdag 10. oktober 
45 torsdag 7. november 
49 torsdag 5. desember 
 
Ås, 12.10.2018 
 
Nils Erik Pedersen 
Etatsjef for teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
Vedtatt møteplan 2019 - Formannskap og Kommunestyre 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2019 ble vedtatt i K-sak 67/18, 
12.09.2018. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
Vurdering: 
Rådmannen foreslår at møterytmen fra 2018 og tidligere år videreføres i 2019, dvs. 
at møtene i rådene og hovedutvalgene holdes uken før formannskapsmøtet. Møtene 
i hovedutvalg for teknikk og miljø foreslås lagt til torsdager med møtestart kl.18.00. 
 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når møteleder finner 
det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse per møte utgjør kr. 1 105,- per medlem. I tillegg får leder kr. 4 604,- 
månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 5% av ordførers godtgjørelse. I tillegg kommer 
serveringsutgifter og arbeidstid for administrasjonen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstilingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-84/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/03043-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 29.10.2018 
2 Eldrerådet 10/18 30.10.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14/18 30.10.2018 
4 Klima- og miljøutvalg 3/18 30.10.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 22/18 31.10.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/18 31.10.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 84/18 01.11.2018 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
9 Administrasjonsutvalget 24/18 07.11.2018 
10 Formannskapet 88/18 07.11.2018 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret   
 
 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet. 
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