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Ås, 27.11.2018 
 
Unntatt sak 89/18: 
Kjetil Barfelt 
leder 
 
Sak 89/18: 
Joar Solberg 
nestleder 

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 
 
14/00237-47  Delegerte vedtak byggesak - 19.10.2018 - 26.11.2018 
 

Dok.nr. Dokumenttittel Dok.dato Ansvarlig Vedtak 

16/04000-14 Gnr 34 bnr 86 - Herumveien 37 B - Enebolig - 
Midlertidig brukstillatelse 

19.10.2018 BSH Innvilget 

18/02804-2 Gnr 108 bnr 146 - Sjøskogenveien 2 - Tillatelse til 
omprofilering av skilt 

19.10.2018 JKNB Innvilget 

18/00243-18 Gnr 97 bnr 30 - Sneisveien 4 - Riving, tilbygg og 
bruksendring på enebolig - Igangsettingstillatelse 
tilbygg og bruksendring 

19.10.2018 BSH Innvilget 

18/00615-13 Gnr 55 bnr 471 - Solfallsveien 25 A - Tilbygg til 
enebolig - Etteranmeldt - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - Dispensasjon 

24.10.2018 BSH Innvilget 

18/02884-2 Gnr 43 bnr 21 - Søråsveien 21 - Tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett - Tilbygg 

25.10.2018 JKNB Innvilget 

18/02913-2 Gnr 42 bnr 154 - Ekornveien 16 – Fasadeendring - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

25.10.2018 JKNB Innvilget 

18/02396-7 Gnr 108 bnr 96 - Nordskogenveien 10 B – 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og 
fasadendring - Ferdigattest 

25.10.2018 JKNB Innvilget 

17/02091-7 Gnr 66 bnr 22 - Tandbergåsen 13 - Bruksendring 
fra tilleggsdel til hoveddel - Ferdigattest 

26.10.2018 BSH Innvilget 

17/00293-208 Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - Rema 
1000 distribusjonssenter - Endringstillatelse 

29.10.2018 ITH Innvilget 

18/02349-6 Gnr 107 bnr 396 - Vinterbromyra 9 - Tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett – Fasadeendring /utvidelse 
av veranda 

29.10.2018 JKNB Innvilget 
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18/03046-2 Gnr 107 bnr 132 - Grimsrudveien 81 - Enebolig - 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Tillatelse 
til tiltak uten ansvarsrett 

30.10.2018 BSH Innvilget 

17/00361-56 Gnr 102 bnr 316 - Nordbyveien 74 - Bygg B - 
Dagligvareforretning og boligblokk - Midlertidig 
brukstillatelse 

31.10.2018 BSH Innvilget 

17/02660-13 Gnr 69 bnr 11 - Kråkstadveien 80 B - Ferdigattest 31.10.2018 JKNB Innvilget 

18/02791-3 Gnr 102 bnr 18 - Nordbyveien - Tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett - Oppføring av teknisk hytte for 
fibernett 

31.10.2018 JKNB Innvilget 

18/01519-19 Gnr 73 bnr 49 - Sentralholtet – Nybygg - Oppføring 
av utstyrshytte - Ferdigattest 

31.10.2018 JKNB Innvilget 

17/02750-9 Gnr 42 bnr 76 - Rådhusplassen 29-31 – Nytt 
ventilasjonsanlegg på taket som erstatter 
eksisterende - Ferdigattest 

31.10.2018 JKNB Innvilget 

17/00293-219 Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - Rema 
1000 distribusjonssenter -  Midlertidig 
brukstillatelse for administrasjonsarealer, se 
vedlagt plantegning 

01.11.2018 ITH Innvilget 

18/01178-15 Gnr 96 bnr 7 - Kongeveien - Nybygg - Enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

01.11.2018 ITH Innvilget 

18/02202-9 Gnr 74 bnr 119 - Gamle Kroervei 85 - Påbygg - 
Enebolig - Igangsettingstillatelse for 
tømrerarbeidet 

01.11.2018 ITH Innvilget 

16/01132-34 Gnr 23 bnr 16 - Søndre Fosterud - Osloveien 144 - 
Terrengendring - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

01.11.2018 ITH Innvilget 

18/02741-4 Gnr 50 bnr 75 - Granheimlia 57 A - Tillatelse til 
tiltak og dispensasjon - Garasje 

02.11.2018 JKNB Innvilget 

18/03158-4 Gnr 54 bnr 278 - Askeveien 11 - Del av rekkehus - 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 

07.11.2018 BSH Innvilget 

18/03300-4 Gnr 73 bnr 396 - Fjellveien 15 - Nybygg - Enebolig 
med sekundærleilighet - Tillatelse til tiltak 

08.11.2018 ITH Innvilget 

18/02338-7 Gnr 45 bnr 27 - Herumveien 59 - Nybygg - 
Tomannsbolig - Tillatelse til tiltak 

08.11.2018 ITH Innvilget 

18/03042-2 Gnr 42 bnr 272 - Ekornveien 6 D - Tilbygg rekkehus 
- Tillatelse til tiltak 

09.11.2018 BSH Innvilget 

18/02061-3 Gnr 43 bnr 136 - Gamle Mossevei 38 A - Enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

12.11.2018 BSH Innvilget 

16/03665-20 Gnr 66 bnr 55 - Tandbergåsen 24 B – Enebolig - 
Ferdigattest 

12.11.2018 BSH Innvilget 

16/03668-21 Gnr 66 bnr 56 - Tandbergåsen 24 E - Enebolig - 
Ferdigattest 

12.11.2018 BSH Innvilget 

16/03666-21 Gnr 66 bnr 10 - Tandbergåsen 24 C – Enebolig - 
Ferdigattest 

12.11.2018 BSH Innvilget 

16/03667-22 Gnr 66 bnr 57 - Tandbergåsen 24 D - Enebolig - 
Ferdigattest 

12.11.2018 BSH Innvilget 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.12.2018  Side 4 av 62 

 

16/03664-27 Gnr 66 bnr 54 - Tandbergåsen 24 A - Enebolig - 
Ferdigattest 

12.11.2018 BSH Innvilget 

18/02589-2 Gnr 107 bnr 564 - Sjøskogenfaret 5 B - 
Tomannsbolig - Tillatelse i ett trinn - Dispensasjon 

12.11.2018 BSH Innvilget 

18/01066-5 Gnr 105 bnr 21 - Nordbyfaret 1 - Utvidelse av 
Nordby kirkegård - Ferdigattest 

13.11.2018 ITH Innvilget 

18/03044-6 Gnr 100 bnr 35 - Kongeveien 135 A og B - Levegg - 
Tillatelse til tiltak 

13.11.2018 JKNB Innvilget 

18/02543-9 Gnr 66 Bnr 10 - Tandbergåsen 24 C - Garasje  - 
Ferdigattest 

15.11.2018 JKNB Innvilget 

17/02073-33 Gnr 35 bnr 15 - Herumveien 159 - Ferdigattest 15.11.2018 ITH Innvilget 

17/01505-9 Gnr 102 bnr 386 - Israndveien 9 - Tilbygg - 
Vinterhage - Ferdigattest 

15.11.2018 ITH Innvilget 

15/00710-57 Gnr 74 bnr 159 - Gamle Kroervei 115 B - Nybygg - 
Enebolig - Endring av gitt tillatelse 

15.11.2018 ITH Innvilget 

17/02122-16 Gnr 111 bnr 80 - Ringkollen 4 - 
Igangsettingstillatelse nr. 1 for riving av fritidsbolig 
og anneks 

15.11.2018 ITH Innvilget 

15/01634-12 Gnr 108 Bnr 14 - Falkenveien 3 - Garasje delvis 
under bakken og støttemur - Igangsettingstillatelse 

16.11.2018 BSH Innvilget 

18/03163-3 Gnr 111 - bnr 271 - Kjærneslia 7 - Støttemur - 
Tillatelse til tiltak 

20.11.2018 JKNB Innvilget 

18/01853-10 Gnr 107 bnr 310 - Veidemannsveien 8A - Nybygg - 
Tomannsbolig – Dispensasjon/Rammetillatelse 

20.11.2018 ITH Innvilget 

18/02373-6 Gnr 61 bnr 63 - Tårnveien 1 (boligen plassert nord 
på tomten) - Tillatelse til tiltak - Ny enebolig med 
sekundærleilighet 

21.11.2018 JKNB Innvilget 

18/01947-7 Gnr 60 bnr 42 - Haugerudveien 52 - Nybygg - 
Enebolig - Østre - Tillatelse til tiltak 

21.11.2018 ITH Innvilget 

18/03308-2 Gnr 75 bnr 106 - Bråtenveien 26 - Bruksendring fra 
tilleggsdel til hoveddel - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

21.11.2018 ITH Innvilget 

18/03353-2 Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås - Verkstedbygg - Riving - 
Tillatelse til tiltak 

22.11.2018 ITH Innvilget 

17/02041-7 Gnr 112 bnr 154 - Snekkerveien 13 B - Fritidsbolig - 
Tilbygg/TakoppløftTilbygg - Ferdigattest 

22.11.2018 ITH Innvilget 

18/01151-11 Gnr 111 bnr 26  - Nebbaveien 90  - Fritidsbolig - 
Fasadeendring/Tilbygg - 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

22.11.2018 ITH Innvilget 

18/02600-10 Gnr 69 bnr 36 - Kråkstadveien - Nybygg - 
Tomannsbolig HUS 1 - Tillatelse til tiltak 

23.11.2018 ITH Innvilget 

18/02599-4 Gnr 69 bnr 37 - Kråkstadveien 62 - Nybygg - 
Tomannsbolig HUS 2 - Tillatelse til tiltak 

23.11.2018 ITH Innvilget 

15/02783-36 Gnr 42 bnr 1 fnr 102 og 274 - Utveien 23 - Kaja 
barnehage - Tilbygg - Midlertidig brukstillatelse 

23.11.2018 BSH Innvilget 
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15/03729-107 Gnr 42 bnr 319 - Raveien 2 - Hovedombygging med 
påbygg - Boligblokk - kontordel 2. etasje - 
Ferdigattest 

24.11.2018 BSH Innvilget 

14/02065-7 Gnr 112 Bnr 70 - Nessetveien 114 - Dobbelgarasje - 
Ferdigattest 

26.11.2018 BSH Innvilget 

14/02066-8 Gnr 112 Bnr 70 - Nessetveien 114 - Utvidelse av 
balkong - Ferdigattest 

26.11.2018 BSH Innvilget 

16/00554-15 Gnr 73 Bnr 131 - Helles vei 9 - Tilbygg enebolig - 
Ferdigattest 

26.11.2018 BSH Innvilget 

18/03397-2 Gnr 107 bnr 132 - Grimsrudveien 81 - Tilbygg - 
Ferdigattest 

26.11.2018 BSH Innvilget 

18/01561-5 Gnr 55 bnr 39 - Kroerveien 1 - Ferdigattest 26.11.2018 JKNB Innvilget 

17/02264-28 Gnr 50 bnr 2 - Eldorveien 33 – Riving og ny 
enebolig - Ferdigattest 

26.11.2018 JKNB Innvilget 

18/03038-3 Gnr 61 bnr 63 - Tårnveien 1 (boligen plassert 
nord/vest på tomten) - Tillatelse til tiltak - Enebolig 
med sekundærleilighet 

26.11.2018 JKNB Innvilget 
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Saker til behandling  

HTM-87/18 
Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - 
Planinitiativ 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02748-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/18 06.12.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 

reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 

 
2. Medvirkning og valgmuligeter skal ivaretas minst like godt som i en 

kommunedelplan. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje 
og hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

 
3. Kommunestyret forutsetter at det legges frem alternativer med hensettingsanlegg 

under bakken både med utgangspunkt i alternativ 3 (Kjølstadskogen) og alternativ 
10 (Hagelunden), og at disse alternativene vurderes på lik linje med alternativer 
over bakken. 

 
4. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ.  
 
 
Ås, 21.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   06.12.2018 
Kommunestyret     12.12.2018 
 
Vedlegg: 
1. Planinitiativ, datert 07.11.2018 
2. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
3. Uttalelse Statens vegvesen 
4. Uttalelse Akershus fylkeskommune 
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5. Uttalelse Grunneierlaget Østre linje 
6. Uttalelse Holstadmarka grunneierlag 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015)  
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Bane NOR 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok 07.11.2018 Bane NORs planinitiativ for regulering av 
hensettingsanlegg Ski syd og ny trasé for Østre linje. Reguleringsplanarbeidet vil 
være basert på utredningene KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015) og 
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015).  
 
Bane NOR ønsker å utarbeide en samlet reguleringsplan med konsekvensutredning 
for tiltakene. Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart 
hvorvidt prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående 
kommunedelplan. Bane Nor viser til følgende fordeler ved en slik prosess: 

 Spare planleggingstid (1-2 år). Anlegget kan etableres tidligere. 

 Mer detaljert planlegging gir mulighet til å vise detaljerte tekniske løsninger og 
synliggjøre konsekvensene for området og berørte grunneiere. 

 Valgmuligheter kan sikres like godt som ved en kommunedelplan: Minst to 
alternative løsninger for hensetting og Østre linje konsekvensutredes          

 Grunneiere og samfunn får rask og nøyaktig avklaring av hvor anleggene 
plasseres 

 Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med 
KVU, og alternative plasseringer av hensettingsanlegget er vurdert i rapporten 
Hensetting Østlandet.  
               

Hensettingsanlegget skal muliggjøre en økning av antall togavganger fra Ski stasjon 
når Follobanen står ferdig. Det er behov for om lag 200 daa til hensettingsanlegget. 
 
Ny avgrening for Østfoldbanens Østre linje er nødvendig for at Østre linje skal kunne 
kobles på Follobanen.  
 
I videre planlegging ønsker Bane NOR å behandle behovet for toghensetting og ny 
trasé for Østre linje samlet. En ny Østre linje utelukker i praksis enkelte alternativer 
for hensettingsanlegg som er vurdert tidligere, og på mer detaljert nivå kan også ny 
Østre linje gi føringer for utforming av hensettingsanlegget.  
 
Dersom kommunestyret i Ås vedtar foreslått planprosess, vil Bane NOR varsle 
oppstart av planarbeid og legge ut planprogram til offentlig ettersyn våren 2019. 
Omfang av konsekvensutredning og avgrensing av planområdet vil bli fastsatt 
gjennom planprogrammet.  
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Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
 
Rutemodell 2027 
Økt etterspørsel etter togreiser på Østlandsområdet skal i de kommende årene 

møtes med et bedret togtilbud, med økt frekvens og økt kapasitet. For å kunne øke 

antall togavganger er det nødvendig å etablere et hensettingsanlegg med verksted, 

vaskehall og serviceanlegg hvor togene kan stå når de ikke er i bruk.  

 

De planlagte forbedringene i togtilbudet er beskrevet i Rutemodell 2027. Ski stasjon 
vil få et svært godt rutetilbud grunnet Follobanen, i tillegg til lokaltogene som skal 
kjøre med 10-minutters frekvens. Det blir halvtimesruter for alle stasjoner mellom Ski 
og Sarpsborg utenom rushtid (grunnrute). Strekningen Oslo S–Mysen/Rakkestad får 
samme togtilbud som i dag, men togene får kortere reisetid fordi togene kjører 
Follobanen. I rushtid vil kapasiteten økes ytterligere.  
 

Togtilbudet i Ås vil øke til avganger hver halvtime (i tidsrommet mellom morgen- og 
ettermiddagsrush og tidlig kveld). I rush vil det være avganger hvert 15. minutt fra Ås 
stasjon. I tillegg vil reisetiden mot Oslo forkortes som følge av Follobanen. 
Forbedringene i togtilbudet fra Ås stasjon er ikke avhengige av at 
hensettingsanlegget plasseres syd for Ås.  
 
Avgrening Østre linje 
Follobanen, med nytt dobbeltspor i tunnel mellom Ski og Oslo S, planlegges åpnet 
for trafikk i 2021. Bruk av Follobanen framfor dagens Østfoldbane vil gi en 
besparelse i reisetid på 10 minutter mellom Ski og Oslo S. 
 
I forbindelse med reguleringsplanen for Ski stasjon ble det fremmet innsigelse fra 
kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Marker og Eidsberg. I 
innsigelsen ble det bl.a. stilt krav om at Østre linje kobles til Follobanen via en ny 
avgrening fra Follobanen syd for Ski stasjon. Bakgrunn for innsigelsen var at også 
byer/tettsteder langs Østre linje skulle nyte godt av kortere reisetid som ny Follobane 
vil gi mellom Ski og Oslo. Når Follobanen åpner vil det ikke være kapasitet på Ski 
stasjon til at tog fra Østfoldbanens Østre linje kan benytte Follobanen. Grunnen til 
dette er at togene til/fra indre Østfold må krysse motgående spor i plan på Ski 
stasjon, som vil gi begrenset kapasitet på stasjonen. 
 
Med bakgrunn i innsigelsen fra kommunene i indre Østfold, ble det gjennomført 
mekling. I denne meklingen ble det enighet om noen forutsetninger for å trekke 
innsigelsen, bl.a. at Jernbaneverket fikk i oppdrag å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) og at det skal planlegges for en kapasitetssterk 
forbindelse slik at tog til/fra Østre linje kan benytte Follobanen. 
 
Det ble i 2015 gjennomført en KVU for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot 
Oslo. 4 konsepter ble utredet nærmere: 

 Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon 
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 Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje 

 Bussmating til Ski som erstatning for persontog på Østre linje 

 Ny direkte togtrasé mellom Knapstad og Ås med planskilt tilkobling sør for Ås 
stasjon 

Sluttanbefalingen fra KVUen var at planskilt kryssing av Vestre linje sør for Ski bør 
utredes videre. Konseptet innebærer om lag 6 km ny bane til Kråkstad. Dagens 
stasjoner beholdes og dagens linje langs Kjeppestadveien legges ned.  
 

 
Figur 1. Alternative traseer for ny østre linje mellom Kråkstad og Ski. 

 
Hensetting Ski syd 
Jernbaneverket utredet i 2015 mulige områder for hensettingsanlegg, for å møte 
fremtidig behov for hensetting av persontog på Østlandet. I rapporten Hensetting 
Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) ble det i delområde Ski søkt etter arealer 
for mulig etablering av 95 plasser og verksted. Det ble vurdert 10 alternativer syd for 
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Ski, som vist på figur 2. Alternativene 2, 3, 6 og 10 ble vurdert som mest aktuelle, 
bl.a. på grunn av nærhet til Ski stasjon og dermed lavere kostnader til tomtogkjøring. 
 
 

 
Figur 2. De ulike områdene vurdert som mulige alternativer for hensettingsanlegg i utredningen Hensetting 
Østlandet - delrapport 3 (2015).  

 
Rapporten ble sendt til berørte kommuner og fylkeskommuner for innspill. 
Fylkesmannen ga også innspill til rapporten. Ås kommunestyre behandlet rapporten 
2. september 2015 og vedtok følgende (K-46/15): 
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1. Ås kommune er kritisk til Jernbaneverkets høringsprosess med utsendelse av 
dokumenter i ferien og med krav om raskt svar etter ferien. Ås kommune er også 
kritisk til at Jernbaneverket ikke har lagt større vekt på å unngå kulturlandskap og 
dyrket eller dyrkbar mark.  

2. For planlegging av hensettingsanlegg mener Ås kommune at følgende må legges til 
grunn:  

a. Follobanen må sees i et lengre perspektiv, hvor denne på sikt forlenges videre 
sørover. 

b. Anlegget må ikke legges på dyrket eller dyrkbar jord.  

c. Lokaliseringen må hensynta behovet for hyppigere togavganger fra Ås, som i 
tillegg gir direkte forbindelse til stasjonene på den gamle linja mellom Ski og 
Oslo.  

3. Når det gjelder utredningen vil Ås kommune vektlegge følgende:  

a. Jernbaneverkets Utredning Hensetting Østlandet – delrapport 3, vedlegg 2.1: 
Analyse arealer Ski, tas til orientering.  

b. Ås kommune noterer at de fleste foreslåtte alternativer i Ås ikke har 
tilstrekkelig areal for hensettinganleggets behov, og at alternativene 
gjennomgående krever dyrket eller dyrkbar jord. Ås kommune ønsker av 
jordvernhensyn at Jernbaneverket finner en annen løsning for 
hensettingsanlegg i dialog med de berørte kommunene. 

 
Akershus fylkeskommune ba i sin høringsuttalelse om at hensynet til dyrka mark, 
naturverdier, kulturminner og andre samfunnsinteresser blir vektlagt i videre 
planlegging, med god samordning på tvers av kommunegrensene.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpekte i sin høringsuttalelse at de var særlig 
kritiske til alternativ 4, 6, 8 og 10 på grunn av omdisponering av dyrka mark og at 
konsekvenser for dyrka mark var undervurdert i utredningen for hensettingsanlegg. 
De viste videre til området rundt Østensjøvann som særlig verdifullt for 
naturmangfold. 
 
Alternative plasseringer av hensettingsanlegget 
I etterkant av den politiske behandlingen av rapporten har Bane NOR gjort en ny 
vurdering av alternativene, og ønsker å gå videre med alternativene 3 og 10.  
I tråd med signaler fra kommunestyret har Bane NOR vurdert hvilke plasseringer som 
ikke beslaglegger dyrka mark. Alternativ 1, 4, 6, 7 og 8 er vurdert som uaktuelle på 
grunn av beslag av dyrka mark. Det samme gjelder alternativ 10, men her ønsker 
Bane NOR å utrede en plassering under bakken i nord-sør-retning. Alternativ 2 og 5 
har ikke tilstrekkelig med areal for å løse hensettingsbehovet og er derfor vurdert 
som uaktuelle. Alternativ 9 gir store kostnader knyttet til tomtogkjøring fra Ski stasjon, 
og Bane NOR ønsker derfor ikke å utrede dette alternativet videre.  
 
Bane NOR ser det som en fordel å plassere anlegget nærmest mulig Ski stasjon. 
Hensettingsanlegget vil gi kapasitetsutfordringer på linjen når mange togsett skal inn 
til anlegget i løpet av kort tid, og det vil være stor trafikk henholdsvis fra og til 
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hensettingsanlegget både morgen og kveld. Denne trafikken vil resultere i 
restriksjoner for den øvrige trafikken på Vestre linje. Jo kortere strekning mellom Ski 
stasjon og hensettingsanlegget er, desto kortere periode med restriksjoner blir det for 
den øvrige trafikken. Alternativt, for å unngå restriksjoner på øvrig trafikk på linjen, 
kan det etableres ekstra spor mellom Ski og hensettingsanlegget. En plassering i 
nærheten av Ski stasjon vil altså hindre øvrig togtrafikk minst mulig og unngå behov 
for ekstra spor over en lang strekning.  
 
Planinitiativet 
Bane NOR har etter bestilling fra Jernbanedirektoratet startet forberedelse til 
planarbeidet for ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg syd for Ski. 
Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart hvorvidt 
prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan.  
 
Bane NOR begrunner fordelene med å gå direkte til reguleringsplan slik:  

• Sparer planleggingstid (1-2 år) og anlegget kan etableres tidligere  

• Gir berørte grunneiere i området en raskest mulig avklaring på hvor anleggene 
skal plasseres 

• Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med KVU 
for Østre linjes forbindelse mot Oslo 

• Hensynet til jordvern, samt behov for nærhet til Ski stasjon, gir få aktuelle 
områder for hensettingsanlegget. Det er dermed lite hensiktsmessig med en 
kommunedelplan for å avklare valg av plassering  

• Ved å lage reguleringsplan vil valg av alternativ skje på et nivå som viser 
detaljerte tekniske løsninger, og synliggjør konsekvensene for området og 
berørte grunneiere på en bedre måte enn en kommunedelplan, som bare vil 
fastsette en korridor for etterfølgende planlegging 

 
Tiltakene 
 
Østre linje 
Ny trasé for Østre linje planlegges for dobbeltspor. Strekningen er om lag 6 km lang, 
og banetraseen er mellom 15-20 meter bred. I tillegg kommer terrenginngrep som 
varierer ut i fra om banen går i fjell eller gjennom løsmasser. Strekningen vil få 
planskilte overganger som gir en trygg kryssing av jernbanen. Eventuelle 
bruløsninger og tunnelløsninger skal avklares gjennom planarbeidet.  
 
Hensettingsanlegget 
Nytt hensettingsanlegg sør for Ski skal romme 55 togsett, vaskehall, serviceanlegg 
og verksted. Det er behov for egen adkomstvei. Anleggets arealbehov er anslått til 
omlag 200 daa, avhengig av utforming. Plassering i terreng (over og/eller under 
bakken) skal avklares gjennom planarbeidet. 
 
Tiltakshaver vil med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen i Ås kommune, og 
alternativ 10 – Hagelunden i Ski kommune (figur 2), søke etter og utrede minst to 
plasseringer for hensettingsanlegget. Alternativ 10 - Hagelunden berører i 
utgangspunktet dyrka mark, men tiltakshaver ønsker å utrede en løsning med 
plassering under bakken i nord-sør-retning. I henhold til planinitiativet vil den 
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endelige plasseringen og størrelsen på arealet kunne avvike betydelig fra 
markeringene i figur 2. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Utredningsområdet for ny trasé for Østre linje og etablering av hensettingsanlegg er 
vist på figur 4 i planinitiativet. Området ligger i et åpent kulturlandskap med 
skogkledde åser. Fv. 152 Åsveien, fv. 28 Kråkstadveien og fv. 29 Løkenveien ligger 
innenfor utredningsområdet, og vil bli berørt av ny Østre linje. I tillegg krysser 
alternativene for trasé lokale adkomstveier og gang- og sykkelveier i området. 
Boligområdene Kjølstadhøgda og Tandbergløkka ligger innenfor planområdet, og 
kan bli berørt av tiltakene. 
 
Uttalelser ved begrenset høring av planinitiativet: 
Bane NOR sendte forslag til planinitiativ på begrenset høring til Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Grunneierlaget Østre 
linje, i perioden 17.10.2018 - 9.11.2018. I tillegg til de nevnte aktørene har også 
Holstadskogen grunneierlag levert uttalelse. Alle uttalelsene er oppsummert under. 
Bane NOR har kommentert grunneierlagenes merknader. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen: 
Fylkesmannen anser en reguleringsplanprosess med konsekvensutredning som 
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i denne saken. De har ingen innvendinger mot at 
man går direkte til reguleringsplan, da jordvernhensynet er tillagt stor vekt ved valg 
av alternativer det er aktuelt å gå videre med. 
 
Akershus fylkeskommune: 
Fylkesrådmannen støtter planinitiativet og vurderingen om å gå direkte til 
reguleringsplan uten at det utarbeides kommunedelplan for tiltakene, da dette vil 
spare tid og sikre at anleggene kan etableres raskere. Fylkesrådmannen viser også 
til fylkestingets uttalelse til KVU for Østfoldbanens østre linje. 
 
Statens vegvesen: 
Statens vegvesen støtter vurderingen om å gå direkte til reguleringsplan uten 
forutgående kommunedelplan, og har ingen innvendinger til planinitiativet.  
 
Grunneierlaget i Ski og Ås langs østre linje 
Grunneierlaget påpeker at det er viktigst for grunneierne å unngå at dyrket mark og 
dyrkbar mark rammes av planlagt arbeid med ny trasé og hensettingsspor. Alternativt 
må det bestrebes at så lite dyrket mark og dyrkbar jord som mulig beslaglegges til 
jernbaneformål. Grunneierlaget ønsker at jernbanetraseen går under eksisterende 
veier og derfor må legges i tunell slik at det fortsatt kan produseres mat på jorda som 
legges tilbake over areal med tuneller. 
 
Grunneierlaget peker på alternativt hensettingsområde syd for Vestby sentrum som 
ikke berører dyrket eller dyrkbar mark, og som vil muliggjøre å øke togkapasiteten for 
innbyggerne i Vestby og Ås, langs Vestre linje der befolkningstallet er størst og vil 
øke mest de kommende år. Grunneierlaget mener at Bane NOR bør ta initiativ 
overfor Jernbanedirektoratet slik at oppdraget justeres til å omfatte et delt alternativ 
som omhandler Vestby. 
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Grunneierlaget støtter ikke Bane NOR i deres ønske om å gå rett på reguleringssak 
og mener kommunedelplan-behandling bør gi tid til å se på alternativ plassering av 
hensettingsspor. 
 
Holstadskogen Grunneierlag 
Holstadskogen grunneierlag stiller krav om at planprosessen skal omfatte 
kommunedelplan. Begrunnelsen er omfang, størrelse og kompleksitet av 
hensettingsanlegget, at store tiltak må gjennom ulike planfaser og behov for 
konsekvensutredning og høring i kommunedelplan. 
 
Grunneierlaget oppfatter at å gå direkte til reguleringsplanfase vil ta innersvingen på 
berørte interessenter og viser til at hensettingsanlegget deler Holstadmarka i to og 
ødelegger friluftsområdet. De viser også til Bane NORs egen prosessbeskrivelse for 
et liknende planarbeid i Drammen som beskriver behov for kommunedelplan. De 
mener at det er uheldig at Bane NOR prøver å unngå høring og 
konsekvensutredning i kommunedelplan. 
 
Grunneierlaget ber om at Bane NOR oppgir reelt brutto arealbehov for anlegget. De 
mener at det er uakseptabelt å legge hensettingsanlegg tett på en by i sterk vekst og 
med begrensede turareal. 
 
Grunneierlaget mener at tog tilhørende Østre linje må kunne parkere lenger sydøst 
på lite verdifulle areal og lokaltog til Ski kan parkeres nord for Ski. De påpeker behov 
for hyppige togavganger også for stasjonene Ås, Vestby, Son, Kambo og Moss. Det 
vises til at trafikkgrunnlaget for Vestre linje er tre ganger større enn for Østre linje.  
 
Grunneierlaget ønsker at trasé for Østre linje legges i tunnel under dyrka mark og 
under veiene av hensyn til kulturlandskapet. 
 
Grunneierlaget viser til at befolkningen i området ikke er klare over de voldsomme  
planene som er på gang og ber Bane NOR sette opp oppslag i skogen for å vise 
omfanget. 
 
Bane NORs kommentar til grunneierlagenes uttalelser: 
Reguleringsplanprosessen vil inneholde samme krav til konsekvensutredninger og 
medvirkning som kommunedelplan, men konsekvensutredningene vil være knyttet til 
mer detaljerte løsninger. Bane NOR mener derfor at utredningsbehovet vil bli dekket 
gjennom reguleringsplanarbeidet. Det vil bli medvirkning på lik linje som ved en 
kommunedelplan. 
 
Det er behov for hensetting nær Ski stasjon uavhengig av togtilbudet for Østre linje 
og for Vestre linje syd for Ski. Hensettingen er primært for tog som ender i Ski. En 
ganske stor andel av togene som skal hensettes vil gå som lokaltog på nåværende 
lokaltoglinje Ski-Oslo. Dette rutetilbudet skal utbygges kraftig, i rutemodell 2027 
satses det på 10-min-ruter her. For å dekke behovene for hensetting langs 
Østfoldbanen planlegges det også hensettingsanlegg ved Moss og ved 
Sarpsborg/Fredrikstad. 
 
Bane NOR har stor forståelse for at grunneierlagene er bekymret for store inngrep i 
sitt nærmiljø. For å gi det økte togtilbudet er det helt nødvendig med togparkering 
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nært Ski og for at Østre linje skal kunne bruke Follobanetunnelen og ikke blokkere for 
annen togtrafikk må det etableres en ny trasé inn mot Ski stasjon. 
 
Det vil bli utredet ulike løsninger for både hensettingsanlegg og traseen for Østre linje 
hvor tunnel/fjellhall inngår. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Planprosess 
Rådmannen har vurdert innsendte planinitiativ fra Bane NOR. Det vurderes som 
hensiktsmessig at ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg sør for Ski sees 
under ett og at det gjennomføres et felles planarbeid for tiltakene.  
 
Ås kommune bes videre ta stilling til om Bane NOR kan varsle oppstart av en 
reguleringsplan for tiltakene, eller om det først må utarbeides en kommunedelplan.  
Bane NOR begrunner sitt ønske om å gå direkte til reguleringsplan med at en 
reguleringsplan gir mer nøyaktig avklaring av arealbeslag og konsekvenser av 
tiltakene, sparer planleggingstid og gir mulighet for en raskere avklaring for de 
berørte grunneierne. I tillegg vises det til at alternative plasseringer av 
hensettingsanlegget og østre linje er blitt grundig vurdert gjennom tidligere 
utredningsarbeid. De fleste vurderte lokaliseringene for hensettingsanlegget er 
vurdert som uaktuelle, grunnet beslag av dyrka mark og avstand til Ski stasjon. 
 
Grunneierlagene støtter ikke Bane NORs forslag til prosess, og mener en 
kommunedelplanbehandling vil gi mer tid til å vurdere flere alternativer og 
tilrettelegge for en grundigere konsekvensutredning og høringsprosess. De påpeker 
at utredningsområdet omfatter det svært verdifulle friluftsområdet Holstadmarka, og 
etterspør alternative plasseringer, bl.a. syd for Ås eller Vestby stasjon. 
 
Rådmannen støtter Bane NORs ønske om en effektiv planprosess, for å unngå at 
planlagte forbedringer i togtilbudet forsinkes. Follobanen, med økt kapasitet og opp 
mot halvering av reisetiden inn mot Oslo, vil utgjøre et stort løft for Ski stasjon, samt 
regionen for øvrig. Også Ås stasjon vil nyte godt av utbedringene i tilbudet, i form av 
kortere reisetid og kvartersavganger i rushtid. 
 
Rådmannen aksepterer premisset om at både ny østre linje og hensettingsanlegget 
må bygges i nærhet til kollektivknutepunktet Ski stasjon. Hensettingsanlegget skal i 
hovedsak betjene Follobanen og lokaltogene mellom Oslo og Ski. En plassering av 
anlegget syd for Ås og Vestby stasjon, som etterspørres av grunneierlagene, vil være 
vesentlig fordyrende grunnet tomtogkjøring til Ski stasjon, og er heller ikke nødvendig 
av hensyn til rutetilbudet på Ås stasjon, jf. Rutemodell 2027.  
 
I store samferdselssaker lages det ofte kommunedelplan for tiltaket i etterkant av en 
gjennomført konseptvalgutredning. Dette er særlig aktuelt dersom planområdet er 
stort, og omfatter flere alternative traséer med stor spredning. En kommunedelplan 
vil i slike tilfeller konsekvensutrede de ulike alternativene, og fastsette en 
båndleggingskorridor for å hindre utbygging inntil reguleringsvedtak med nøyaktig 
plassering av tiltaket er utarbeidet. I dette tilfellet har Bane NOR allerede gjennomført 
en silingsprosess av aktuelle alternativer, og har lokalisert de aktuelle alternativene 
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innenfor et begrenset område. Utredningsområdet som skisseres i planinitiativet er 
omtrent like bredt som en båndleggingskorridor i en kommunedelplan vil være.  
 
Rådmannen kan ikke se at en kommunedelplan vil bidra med nye avklaringer i denne 
saken, så lenge det er de samme alternativene for plassering som vil omtales og 
konsekvensutredes i begge planprosesser. Bane NOR har i e-post av 16.11.2018 
bekreftet at det for dem er uaktuelt å utrede alternativer utenfor utredningsområdet 
som er beskrevet i planinitiativet. En reguleringsplan vil inneholde samme krav til 
medvirkning og konsekvensutredning, men vurderingene vil være på et mer detaljert 
nivå som gir en tidligere avklaring av plassering. Rådmannen mener denne 
prosessen vil ivareta behovet for utredninger og medvirkning i tilstrekkelig grad, og 
viser til uttalelser fra regionale myndigheter som støtter opp om foreslått prosess.  
 
Rådmannen deler for øvrig grunneierlagenes bekymring for hensynet til friluftsliv, 
naturmangfold, matjord og kulturlandskap. Plassering av tiltakene i nærhet til Ski 
stasjon gir ingen områder hvor disse hensynene ikke vil berøres i større eller mindre 
grad. Rådmannen er opptatt av at det i det videre planarbeidet gjennomføres en 
grundig utredningsprosess med flere alternative plasseringer for både ny linjeføring 
og hensettingsanlegg, for å identifisere de alternativene som gir minst mulig negative 
virkninger for miljø og samfunn.  
 
Friluftsliv  
Sikring av gjenværende nærturområder og sammenhengende grønnstruktur må 
prioriteres høyt i det videre planarbeidet. Som grunneierlagene påpeker er 
Holstadmarka er høyt verdsatt friluftsområde, og de planlagte tiltakene kan potensielt 
ha store negative konsekvenser for tilgangen til naturterrenget. Rådmannen ønsker 
derfor at det konsekvensutredes et alternativ med hensettingsanlegg under bakken 
også med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen. Området er viktig som 
turområde for lokalbefolkningen både i Ås og Ski, og rådmannen i Ski har lagt fram 
en likelydende innstilling i saken. Dersom planarbeidet resulterer i et 
hensettingsanlegg på bakkeplan innenfor alternativ 3, forutsetter Rådmannen at 
anlegget plasseres på en slik måte at man unngår fragmentering av grønnstruktur, 
og at friluftsområdet syd for Finstad bevares mest mulig intakt. 
 
Dyrka mark 
I henhold til gjeldende kommuneplan for Ås (vedtatt 03.02.2016) er det ikke ønskelig 
å omdisponere dyrka jord til fordel for utbygging, og det skal arbeides for å styrke 
jordvernet i hele kommunen. Rådmannen ser positivt på at forslagsstiller har lagt vekt 
på hensynet til dyrka mark i planinitiativets forberedende fase. Samtidig synes det 
utfordrende å finne en løsning hvor dyrka og dyrkbar mark ikke berøres. I 
planprosessen bør løsninger som fører til minst mulig tap av matjord etterstrebes. 
Det bør også ses på muligheter for oppdyrking av arealer knyttet til dagens østre 
linje.  
 
Naturmangfold 
Registreringer i Naturbase og Artsdatabanken tilsier betydelige naturverdier innenfor 
det foreløpige utredningsområdet. Det går vilttrekk gjennom begge de to områdene 
for plassering av hensettingsanlegget. I området som omfattes av alternativ 3 – 
Kjølstadskogen, er det registrert tre ulike forekomster av storsalamander med 
rødlistestatus nær truet. I tilknytning til området som omfattes av alternativ 10 – 
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Hagelunden, er det registrert flere rødlistede fuglearter, blant annet åkerrikse med 
rødlistestatus kritisk truet. Åkerrikse er også registrert i området sør for Ski hvor ny 
østre linje skal kobles på eksisterende jernbanelinje. 
 
Rådmannen mener at konsekvenser for naturmangfoldet må utredes særskilt 
gjennom planarbeidet. Omfanget av konsekvensutredningen må fastsettes i 
planprogrammet. Dersom tap av naturverdier ikke kan unngås eller avbøtes, bør 
økologisk kompensasjon vurderes for å hindre netto tap av naturverdier. 
 
Boligbebyggelse  
Det er hovedsakelig spredt bebyggelse i området. Kjølstadhøgda boligfelt og 
Tandbergløkka kan bli berørt av ny trasé for Østre linje. Rådmannen vil understreke 
viktigheten av at konsekvenser for boligområdene blir grundig utredet, og at 
informasjon til berørte beboere ivaretas i planprosessen. 
 
Kulturlandskap og kulturminner 

De samlede virkningene av jernbaneutbygging på det helhetlige kulturlandskapet i 
området må utredes i det videre arbeidet med alternativvurderinger og 
konsekvensutredninger. Planprogrammet må fastsette utredningskrav for 
kulturminner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planarbeidet har ingen økonomiske konsekvenser for Ås kommune. 
 
Alternativer: 
Kommunestyret vedtar at Bane NOR varsler oppstart av kommunedelplan ny østre 
linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski. 
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at denne prosessen vil kunne forsinke 
iverksettelsen av nytt rutetilbud på Østfoldbanen (Ruteplan 2027). For å iverksette 
Ruteplan 2027 har Jernbanedirektoratet bestilt ferdig bygd avgrening til Østre linje 
med hensettingsanlegg i løpet av 2024.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid 
for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan. Denne fremgangsmåten gir tidsbesparelser, muliggjør 
grundige vurderinger av konkrete alternativer til plassering og linjeføring, og vil 
ivareta medvirkning og alternativvurderinger minst like godt som en 
kommunedelplanprosess.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-88/18 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  16/02831-25 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 88/18 06.12.2018 
2 Formannskapet   

 
 

Rådmannens innstilling:  
 

 Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel der formål «Offentlig eller 

privat tjeneste» og formål «Friområde» vest for Brekkeveien 19, kan benyttes til 

formål «Boligbebyggelse».  

 Dispensasjonen gis på vilkår av at:  

o Tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 

planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i 

planområdet.  

o Lekeplasser og andre fellesområder som etableres i planområdet har en 

utforming og en adkomst som inviterer til allmenn bruk for ulike 

aldersgrupper.   

 Vilkårene inngår i reguleringsplanen.   

 
 
Ås, 19.11.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.12.2018 
Formannskapet  
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Forslag til R - 310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 

 Protokoll fra HTM-møtet 1.11.18 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forslag til detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19, inngår Sagalund barnehage og 

skogområdet nord for barnehagen i planområdet. Det sikrer en mer helhetlig 

planlegging av området mellom Ekornveien og Brekkeveien. Det anbefales derfor at 

det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Arealformålene «Offentlig eller 

privat tjenesteyting» og «Friområde» kan benyttes til arealformål «Boligbebyggelse». 

Dispensasjonen gis på visse vilkår som inngår i reguleringsbestemmelsene for 

planområdet. Videre vurdering av Sagalund barnehage inngår som del av 

behandlingen av kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022.  

 
Fakta i saken: 
Det pågår et reguleringsplanarbeid for Brekkeveien 19 nær Ås sentrum, der 
forslagstiller ønsker å utvikle området til bebyggelse. Avgrensning for planarbeidet 
ble fastsatt i HTM i møte 30.03.2017. Der ble det vedtatt at Sagalund barnehage og 
skogområdet nord for barnehagen skulle inngå i planområdet. Sagalund barnehage 
har i kommuneplanens arealdel arealformål «Offentlig eller privat tjenesteyting». 
Skogområdet nord for barnehagen har arealformål «Friområde». Skal disse 
områdene inngå i planområdet og reguleres til boligbebyggelse, må det dispenseres 
fra kommuneplanens arealdel.  
 
Det kan stilles vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 første 
ledd andre punktum. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt 
på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
 
Vurdering: 
Reguleringsplanen for Brekkeveien 19 som er under utarbeidelse, er delvis i tråd 
med gjeldende kommuneplan. Planområdet inngår i arbeidet med 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Reguleringsplanen er derfor av stor 
betydning for utvikling av Ås sentralområde. 
 
Kommunestyret vedtok 21.03.2018 en fortettingsstrategi for sentralområdet i Ås. Den 
legger føringer for det videre arbeidet med områdereguleringen for sentralområde 
Ås. I denne strategien er Sagalund barnehage og friområdet nord for barnehagen 
inkludert i delområde 5 hvor det kan vurderes ny bebyggelse. Å inkludere disse 
arealene i reguleringsplanen for Brekkeveien 19, sikrer en mer helhetlig planlegging 
av området mellom Ekornveien og Brekkeveien. Det var også begrunnelsen for 
rådmannens forslag til å inkludere dette arealet i reguleringsplanen da saken ble 
behandlet i HTM 30.03.2017. 
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I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål om at kommune vil sikre god tilgang til 
grøntområder (..) og sørge for arealeffektiv bebyggelse som sikrer sammenhengende 
grønnstruktur, jordvern, kulturlandskap og naturverdier. Dette følges opp i 
bestemmelsen §12 Folkehelse, punkt 12.3 «Sammenhengende grønnstruktur skal 
ivaretas og styrkes.» Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere, og 
tilgang til rekreasjons- og friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet.  
 
Friluftsområdene i Ås sentrumsområde er kartlagt og verdivurdert som del av 
områdereguleringsplanen. Hele friområdet nord for planområdet, er klassifisert som 
et B-område (jfr. A, B og C-klasse). Området er et viktig nærområde, med turstier og 
kupert terreng, som bl.a. brukes av barnehager. Det har en funksjon som 
grøntkorridor mot nordre del av Vardåsen og et grøntskille mot industrifeltet. Skogen 
er hogstmoden, og den burde vært skjøttet, bl.a. fordi den kan være en fare for 
bebyggelsen. Det er en gravhaug og hulvei i området som ikke er merket. Friområdet 
ligger i nærheten av friluftsområdene Vardåsen (nord for planområdet), Ekornskogen 
(sør for planområdet), samt et par områder beskrevet som «krattskog» i tilknytning til 
Ekornveien. Vesentlig for bruken av disse områdene er at de må skjøttes og holdes 
ved like. Det er Ekornskogen et eksempel på. Dette områdes skjøttes av vellet, og 
brukes mye gjennom store deler av året. Vellet har ikke kapasitet til å skjøtte 
friområdet nord for Sagalund barnehage og Maxbo-tomta, og det bærer området 
preg av.  
 
Med den befolkningsveksten og boligbyggingen det nå legges opp til i Ås, er det 
viktig at grønnstruktur ivaretas og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Ås. I de 
tilfellene grønnstruktur brukes til andre formål, er det viktig at det etableres ny 
grønnstruktur som er tilgjengelig for allmennheten. Når et friområde omdisponeres til 
formål boligområde, er det viktig at dette hensynet vektlegges i reguleringsplanen. 
Kommunen kan stille vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 
første ledd andre punktum. I denne saken kan det stilles vilkår om at tilrettelegging 
og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for planområdet inngår som del av 
tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i planområdet. Det kan også stilles vilkår 
om at lekeplasser som etableres i planområdet har en utforming og en adkomst som 
inviterer til allmenn bruk av ulike aldersgrupper.   
 
Da HTM 30.03.2017 behandlet sak om varsel av oppstart for detaljreguleringsplan for 
Brekkeveien 19, (sak 22/17), ble det pekt på at det å inkludere Sagalund barnehage i 
planområdet, vil gi en mulighet for å avklare barnehagens framtidige berettigelse. 
Barnehagen har i dag liten kapasitet og få muligheter til videre utvikling med 
begrenset areal til rådighet og få muligheter til utvidelse. I rådmannens forslag til 
handlingsprogram 2019-2022 er et innsparingstiltak at Sagalund barnehage legges 
ned og tomten selges. Barn som går i Sagalund flyttes da til andre barnehager hvor 
det er ledig kapasitet og det samme gjelder ansatte. Færre stengte avdelinger gjør at 
de kommunale barnehagene driftes mer effektivt enn i dag. Dette gir sparte 
kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-kostnader). Dette gir effekt på 
tilskudd til private barnehager året etter. Salg av eiendommen bør skje etter 
stadfestet ny regulering.  
 
Alle dispensasjoner som berører regionale og statlige myndigheters saksområde skal 
sendes disse for uttalelse før kommunen kan gi dispensasjon. Når det søkes om 
dispensasjon i forbindelse med utarbeidelse av en reguleringsplan, uttaler regionale 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.12.2018  Side 21 av 62 

 

og statlige myndigheter seg til reguleringsplanen når denne sendes på høring. Det vil 
si at denne dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel ikke sendes til regionale 
og statlige myndigheter for uttalelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dersom arealet for dagens barnehage og friområde omdisponeres til 
boligbebyggelse, vil verdien av tomten øke. Det vil også øke andelen boliger som 
kan bygges på tomten. Det gir flere innbyggere som igjen gir økte skatteinntekter til 
kommunen. En evt. nedleggelse av barnehagen genererer ikke behov for å bygge ny 
barnehage, men gir en bedre utnyttelse av kapasiteten på de øvrige barnehagene i 
sentrum. Dette gir økonomisk gevinst.  
Å stille vilkår om at tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 

planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i 

planområdet kan påvirke prosjektets økonomi. Men å tilrettelegge og skjøtte dette 

området vil gi en ekstra verdi til planområdet. Det er fordi dette område har et 

potensiale for aktivitet for større barn. Det påpekes også i planbeskrivelsen. 

Miljømessige konsekvenser: 
Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere og tilgang til rekreasjons- og 
friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet. Med den befolkningsveksten og 
boligbyggingen det nå legges opp til i Ås, er det helt vesentlig at grønnstruktur 
ivaretas og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Ås. Det bør derfor stilles vilkår om at 
tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet inngår som del av 
tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i planområdet. Det bør også stilles vilkår 
om at nye lekeplasser og fellesområder utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for allmennheten. Dette skal framkomme av reguleringsbestemmelsene.  
 
Alternativer: 
Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det vil si at planområdet for 
Brekkeveien 19 ikke inkluderer tomten der Sagalund barnehage og friområdet ligger.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forutsatt at det blir satt vilkår for dispensasjonen vurderer rådmannen fordelene til å 
være større enn ulempene, og anbefaler at det gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Arealformål «Offentlig og privat tjenesteyting» og 
arealformål «Friområde», kan benyttes til formål «Boligbebyggelse». Dette er i tråd 
med framtidig utvikling av Ås kommune, samt vedtatt fortettingsstrategi for 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
Vilkårene inngår i reguleringsbestemmelsene for planområdet. Videre vurdering av 
Sagalund barnehage inngår som del av behandlingen av kommunes 
handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan – og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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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: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
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HTM-89/18 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/03352-39 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 89/18 06.12.2018 
2 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart og bestemmelser 
datert 12.11.2018. 
 
Ås, 23.11.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     24.11.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 08.06.2017 
Offentlig ettersyn:     23.06.-15.09.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 25.01.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang: 06.12.2018 
Kommunestyret:     12.12.2018 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 12.11.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 12.11.1018 
3. Planbeskrivelse, datert 12.11.2018 
4. Saksutskrift fra HTM 08.06.2017 
5. Saksutskrift fra HTM 25.01.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for 7 eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og 
rekkehus med 9 boenheter. 
 
Planområdet ble, som en del av et større planområde, i 2004 i R-221 
Reguleringsplan for boligområde ved Eikestubben, regulert til landbruk, en boligtomt 
og kjørevei (felles atkomst). 
 
Nytt forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt 
bearbeidet, etter innkomne bemerkninger fra overordnede myndigheter og andre 
berørte parter, samt etter behandling/vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
25.01.2018. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Drøbak Arkitektkontor AS, på vegne av tiltakshaver 
Kjærnesveien 18 AS. 
 
Fakta i saken: 
Nytt forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere erstatter deler av 
gjeldende reguleringsplan for området. Planområdet er i kommuneplanens arealdel 
disponert til boligformål og er regulert til bolig/landbruk. Planforslaget er på ca. 10,5 
dekar. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å omregulere eiendommene til kombinert 
bebyggelse og anlegg, Bolig. Forslagsstillers målsetning er å utvikle eiendommene til 
boligformål med 7 eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og rekkehus med 9 
boenheter. 
 
Det redegjøres for planforslaget i vedlagte reguleringskart, reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse. 
 
Tidligere behandling av saken: 
 
Forhåndsvarsel 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 24.11.2016. 
 
Behandling i HTM 1. gang 
Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 08.06.2017 og 
utvalget fattet følgende vedtak (rådmannens alternative innstilling): 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 
med flere, som vist på kart datert 05.05.2017, med reguleringsbestemmelser datert 
05.05.2017. 
 
Offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.06.2017-15.09.2017. Det ble 
mottatt 5 bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
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Innkomne høringsuttalelser: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (14.09.2017) mener at planens bestemmelser 

som omhandler støy ikke er tilfredsstillende utformet. Av oversendt planmateriale 
kan fylkesmannen heller ikke se at det er foretatt en konkret støyvurdering. Det er 
registrert en hul eik innenfor planområdet og det forventes at kravene i 
naturmangfoldloven og forskrift om utvalgte naturtyper følges opp. 

 
Fylkesmannen mener det er svært uheldig at kommunen legger ut et planforslag 
med et så stort omfang som 40 nye boenheter utenfor det som i Regional plan for 
areal og transport er definert som prioriterte vekstområder. Området er ikke inne i 
kommunens boligprogram og er ikke i tråd med føringene i den regionale planen. 
Fylkesmannen vil derfor fraråde at kommunen vedtar planforslaget. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Bestemmelsen om støy er endret i reguleringsbestemmelse 4.12. Den hule eiken er 
vurdert, jfr. planbeskrivelses pkt. 3.9 side 12. 
 
Rådmannen deler fylkesmannens skepsis til den massive utbyggingen planforslaget 
la opp til. Ved første gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø innstilte 
derfor rådmannen på å avvise forslaget. Det ble imidlertid ikke tatt til følge av 
hovedutvalget, som vedtok å legge saken ut til offentlig ettersyn. 
 
I revidert forslag, etter offentlig ettersyn og etter 2. gangs behandling i HTM, er 
omfanget redusert til 7 eneboliger med sekundærleilighet og 9 boenheter i rekkehus.  
 
2. Akershus fylkeskommune (29.08.2017/ med tilleggsuttalelse 19.09.2017) minner 

om at automatisk fredete kulturminnet (ID 58971, bosetningsspor og dyrkingslag 
fra jernalderen) med sikringssone må vises i reguleringskartet. Sikringssonen 
strekker seg ca. en meter inn i planområdet på vestsiden av planområdet. Det er 
viktig at de som skal utføre arbeid i marka gjøres særlig oppmerksom på at det 
kan være ukjente fornminner i området. Rette myndighet, Akershus 
fylkeskommune, må straks varsles hvis dette skjer. Av nyere tids kulturminner er 
det et historisk veifar fra 1650 som går gjennom den sørøstre delen av 
planområdet, kalt Oppegårdsvegen. Det bes om at det blir tatt hensyn til rester 
etter det historiske veifaret. 
 
Fylkesrådmannen viser til at området ikke inngår i kommunens boligprogram og 
ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Planområdet har vært disponert til boligområde i 
kommuneplanen i flere perioder. I gjeldende reguleringsplan er det kun åpnet for 
en by bolig og deler av planområdet er regulert til landbruk. Fylkesrådmannen 
mener det er svært uheldig at kommunen legger ut et planforslag med 40 nye 
boenheter utenfor det som i regional plan er definert som prioritert vekstområde, 
og fraråder at kommunen vedtar planforslaget. Det anbefales at gjeldende 
reguleringsplan for området opprettholdes. Alternativt bør antallet boliger 
begrenses vesentlig. 
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Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Kulturminnets sikringssone er markert på plankartet. Når det gjelder veifaret er det 
ingen fysiske spor igjen av det. Fylkesrådmannens skepsis til den omfattende 
utbyggingen ble delt av rådmannen og det vises til kommentar i punktet ovenfor. 
 
3. Statens vegvesen (SVV) (24.08.2017) uttaler at det må tas inn en 

rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for alle tiltak på og langs 
fylkesveien skal godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. For krav om 
krysningspunkt etter bestemmelsens § 6.2 må den fysiske utformingen framgå av 
byggeplanen. Eventuell skilting og oppmerking av fotgjengerfelt må det søkes 
særskilt om. Når det gjelder bestemmelser om sykkelparkering anbefaler SVV at 
det tas med hvilken kvalitet sykkelparkeringen skal ha. Sykkelparkeringsplassene 
bør være under tak og utformes slik at syklende kan låses fast. En 
illustrasjonsplan bør vise tilkomst til sykkelparkeringen. 
 
Når det gjelder støy og luftforurensning forutsetter SVV at gjeldende retningslinjer 
ligger til grunn. Det er viktig at valgte trafikkløsninger ivaretar trafikksikkerheten og 
framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Planen må legge opp til en god og 
sikker atkomst, hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. Alle anlegg for 
gående og syklende skal være universelt utformet. Løsningene for gående og 
syklende bør utformes på en måte som gjør det enklere å velge å gå og sykle 
framfor bilbruk. Samtidig må det tilrettelegges for snarveier til interne og eksterne 
målepunkt for å hindre at myke trafikanter må gå lange omveier. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Bestemmelsene er endret jfr. reguleringsbestemmelse 4.10 om universell utforming, 
4.12 om støy, 4.13 om luftkvalitet og 5.4 om at byggeplan for alle tiltak, på og langs 
fylkesveien, skal godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. Siden 
omfanget av utbyggingen er redusert til eneboliger og rekkehus er det ikke lagt opp til 
felles sykkelparkeringsanlegg. 
 
4. Follo Ren IKS (29.08.2017) anbefaler nedgravde avfallsbrønner for alle 

utbygginger fra 12 boenheter og oppover. Med utgangspunkt i ca. 40 boenheter 
vil det være nødvendig med 1 stk 5 m3 avfallsbrønn per fraksjon, totalt 2 
nedgravde avfallsbrønner. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er tatt inn i reguleringsbestemmelse 4.8 at felles anlegg for avfallshåndtering skal 
avklares med Follo Ren i forbindelse med byggesaken. 
 
5. Skar Advokater (15.09.2017) representerer beboerne i Kjærnesveien 24, 26, 28, 

34, 36 og 38 som er berørt av forslag til reguleringsplanen. På vegne av 
beboerne ber advokaten om at kommunen forkaster forslag til ny reguleringsplan 
slik den foreligger til offentlig ettersyn, datert 05.05.2017. Det vises til at området 
allerede er regulert, og at beboerne ikke ser noen grunn til at det skal lages en ny 
plan som innebærer en kraftig fortetting av området. Hvis kommunen godtar en 
slik utbygging av området, vil det være i strid med kommunens boligprogram som 
blant annet er ment å være et verktøy for å styre boligutbyggingen, jfr. kapasitet 
på offentlig sosial infrastruktur som skoler og barnehager. 
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Planforslaget er ikke i tråd med regionale og nasjonale føringer om å konsentrere 
boligveksten til prioriterte vekstområder. Planforslaget innebærer et spredt 
utbyggingsmønster og økt bilbruk. Det legges opp til stor trafikkøkning gjennom 
eksisterende kryss i Kjærnesveien, der siktforholdene ikke er gode. En bedre 
trafikkløsning vil være innkjøring for hele planområdet fra «nedsiden» dvs fra 
Kjærnesveien 18. Dagens interne atkomstvei er svært smal og det er ikke mulig 
for to biler å passere hverandre. Det legges opp til en alt for høy fortetting. 
Planområdet egner seg ikke for blokkbebyggelse eller tomannsboliger. 
Utbyggingen vil kreve mye utsprengning der konsekvensen er at hele topografien 
for området blir endret. Eksisterende bomiljø vil bli drastisk endret, noe beboerne i 
området ikke ønsker. Arealet som er avsatt til friareal/lekeplass er uegnet som 
lekeplass, siden det er alt for bratt der. 
 
Kjærnesveien 18 AS er forslagsstiller og eies indirekte av Kjetil Barfelt, som er 
registrert som styreleder og daglig leder i selskapet. Kjetil Barfelt er for tiden også 
leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø, som behandler planforslaget. Advokat 
Skar stiller spørsmål ved leders og hovedutvalgets habilitet. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Rådmannen var også skeptisk til planforslagets omfang, og viser til sin kommentar 
ovenfor, under pkt. 1. Forslagsstiller har redusert antall eneboliger/eneboliger med 
sekundærleilighet til 7 og til 9 boenheter i rekkehus. Blokkbebyggelsen utgår. 
 
Når det gjelder habilitetsspørsmålet, er det blitt behandlet som en egen sak, sak 
86/17, i møte 07.12.2017. Vedtaket gjengis nedenfor til orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 07.12.2017: 
 
Kjetil Barfelt vurderes som inhabil til å behandle reguleringsplan R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl., i henhold til forvaltningsloven § 6 
første ledd. 
Utvalgsmedlemmene for øvrig anses som habile til å behandle reguleringsplan R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl., med mindre det ved senere 
behandling skulle fremkomme at møtende enkeltmedlemmer kan ha særlig fordel, 
tap eller ulempe i saken. 
 
I reguleringssaken for øvrig tas det kun stilling til planforslaget. 
 
Behandling i HTM 2. gang 
Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 25.01.2018 og 
utvalget fattet følgende vedtak: 
 
1. HTM vedtar antall boenheter i forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien til 

maks 30 boenheter i lavblokk, tomannsbolig, rekkehus. 
2. Kommunen gis forkjøpsrett til 5 boenheter. 
3. Interne veier innarbeides i planen. 
4. Planforslaget returneres til tiltakshaver som får mulighet til å revidere forslaget i 

henhold til dette. 
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Vurdering: 
 
Planprosess 
Planområdet er i gjeldende kommuneplans arealdel disponert til boligformål. 
Området er regulert til en boligtomt og til landbruk, samt felles atkomstvei. 
Konsekvensen av det nye forslaget er at landbruksarealet omreguleres til 
boligformål. Planforslaget vurderes til ikke å være i tråd med regionale føringer, der 
boligveksten skal konsentreres i prioriterte vekstområder. Planforslaget bidrar til å 
opprettholde/utvide et spredt utbyggingsmønster som vil øke bilbruken. Området 
ligger ikke inne i kommunens boligprogram. 
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger. Overordnede berørte myndigheter, med unntak av Statens vegvesen, 
er svært negative til planforslaget, i likhet med naboene som anbefaler å avvise 
forslaget. 
 
Forslagsstiller imøtekom noen av bemerkningene, og planforslaget ble revidert til 2. 
gangs behandling i HTM. Antall boenheter i planforslaget ble imidlertid ikke vesentlig 
redusert, til tross for at de fleste berørte parter påpekte at det var alt for omfattende 
og at det brøt med eksisterende boligmønster i området. 
 
Etter behandling/vedtak i HTM 25.01.2018 har imidlertid forslagsstiller redusert 
omfanget ytterligere. I vedlagte planforslag er omfanget redusert til 7 
eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og 9 boenheter i rekkehus. Det vil si at 
det blir maks 23 boenheter totalt, hvis alle eneboligene bygges med 
sekundærleilighet. Det vurderer rådmannen som en betydelig reduksjon av antall 
boenheter. Det vil gi en bedre totalløsning for selve området med tanke på 
trafikkavviklingen til og fra området, mulighet til å bevare mer av grønnstrukturen og 
reduksjon av inngrep i terrenget. 
 

 
Skråbilde fra Follokart viser planområdet 
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Planområdet er en del av innfallsporten til Kjærnes, som framstår som et landlig 
småskalalandskap med husklynger spredt langs veien. En utbygging som 
planforslaget legger opp til vil, til tross for at omfanget er redusert, påvirke dette, 
både i form av endret topografi og fjerning av vegetasjon. 
 
Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn og vedtak i HTM 25.01.2018 er det gjort følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene: 

- type boligbebyggelse er endret fra småhusbebyggelse/lavblokk til 
enebolig/enebolig med sekundærleilighet og rekkehus, jfr. 2 a. og b. 

- 3.5 Eksisterende bebyggelse på gnr/bnr 109/60 tillates revet/demontert. 
- 4.1 b. og c For pulttak/flatt tak er maks øvre gesimshøyde det samme som 

mønehøyde. 
- 4.2 d. Der terrengforholdene tillater det kan parkering legges helt/delvis under 

bakkeplan. 
- 4.3 og 4.4 er nye i sin helhet, siden lavblokker erstattes av rekkehus. 
- 4.6 a. I felt B1 og B2 skal uteareal for boliger være minst 250 m2 for hver 

enebolig og minst 50 m2 for hver sekundærleilighet. 
- 4.6 b. I felt B3 skal uteareal for hver boenhet være minst 90 m2. Av uteareal 

skal minst 150 m2 avsettes til felles lekeplasser og minst 15 m2 avsettes til 
privat uteareal på terreng. 

- 4.7 Mindre justering av grensen mellom B1/B2 og B3 tillates dersom det vil 
være fordelaktig av arronderingsmessige årsaker. Ferdig planert terreng skal 
tilpasses terrengnivå på tilstøtende veier og tomter, men terrenget tillates 
hevet mot Kjærnesveien. Maks stigningsforhold 1:2 ved terrengoppfylling mot 
Kjærnesveien. 

- 4.10 Anlegg for syklende og gående, i forbindelse med krysningspunkt over 
Kjærnesveien ved avkjørsel FA2, skal være universelt utformet så langt det er 
praktisk mulig. 

- 4.12 Grenseverdier for støy gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442/2016 tabell 3, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, 
gjelder for planen. 

- 4.13 Grenseverdier for luftkvalitet gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1520, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for luftkvalitet, gjelder for 
planen. 

- 5.1 b. Felles avkjørsel FA2 gjelder for boligbebyggelse innenfor 
byggeområdene B2 og B3. 

- 5.3 Krysningspunkt/gangfelt over Kjærnesveien ved avkjørsel FA2 skal være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse/ferdigattest for boligbebyggelse innenfor 
byggeområdene B2 og B3. 

- 5.4 Gang- og sykkelvei og veianlegg kan, etter godkjenning fra Statens 
vegvesen, plasseres nærmere midtlinje vei enn 15 meter. Byggeplan for alle 
tiltak på og langs fylkesveien og nøyaktig plassering og utforming av FA2 skal 
godkjennes av Statens Vegvesen før gjennomføring. 

- 5.6 a. Ut over plan- og bygningsloven gjelder særskilt lov og forskrift for 
trafostasjon. 

 
Etter offentlig ettersyn og vedtak i HTM 25.01.2018 er det gjort følgende endringer i 
reguleringsplankartet: 
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- Byggegrensen mot fylkesveien i felt B3 er økt/utvidet langs hele strekningen. 
- Planen er blitt inndelt fra 2 til 3 felt. 
- Byggegrensen i felt B2 er trukket litt vestover, langs «foten» av kollen, mot felt 

B3. 
 
Planbeskrivelsen er også endret i henhold til endringene i plankart og bestemmelser 
nevnt ovenfor. Det er også inntatt innkomne uttalelser fra berørte parter. Uttalelsene 
er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Planforslaget bidrar til et spredt utbyggingsmønster og økt bilbruk. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Omfanget av planen har blitt begrenset gjennom reguleringsprosessen. Antall 
boenheter er blitt redusert fra 40 til maks 23 (hvis alle eneboligene får 
sekundærleilighet). Blokkbebyggelse er blitt trukket ut av planforslaget. Det er vist 2 
rekkehus, med henholdsvis 4 og 5 boenheter og 7 eneboliger, se skisser i 
planbeskrivelsen side 14 og 15. 
 
Atkomst til område B2 og B3 blir fra sørsiden, fra atkomstvei FA2. Det vil si at 
eksisterende atkomst fra nordsiden, atkomstvei FA1, kun blir belastet med trafikk fra 
to nye boliger. 
 
Rådmannen mener dette er et bedre plangrep som også tar hensyn til naboene, som 
var skeptiske, spesielt til økt trafikk på atkomstvei FA1. 
 
Det reviderte planforslaget legger imidlertid opp til en utbygging som rådmannen 
fortsatt mener er omfattende i dette området. Planforslaget er ikke i tråd med 
overordnede føringer om konsentrert boligvekst, ligger ikke inne i kommunens 
boligprogram og vil føre til økt bilbruk. 
 
Rådmannen ønsker derfor å legge fram en alternativ innstilling om at 
sekundærleilighetene utgår. Hvis det kun tillates eneboliger (uten sekundærleilighet) 
og rekkehus blir det totalt 16 boenheter. Det gjør at fotavtrykk og inngrep i terrenget 
kan reduseres og at større del av vegetasjon og topografi kan bevares. 
 
Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart og bestemmelser 
datert 12.11.2018, med følgende endring: 
- Enebolig med sekundærleilighet utgår, dvs at det tillates 7 eneboliger og 9 

boenheter i rekkehus. 
 
Kan vedtaket påklages? Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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HTM-90/18 
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/00842-63 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 90/18 06.12.2018 
2 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas delvis til 
følge. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, møtedato 12.09.2018, endres på 
følgende punkter: 

- Punkt 5.1 g, siste setning: Bekk med tilhørende randsoner skal ha en total 
bredde på minimum 5 meter. 

- Punkt 5.1 i, siste setning: Veien opparbeides i 3 meters bredde på vestsiden 
av bekken. 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 23.11.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 06.12.2018 
Kommunestyret:   12.12.2018 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (endelig avgjørelse) 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift fra vedtak i Kommunestyret 12.09.2018 
2. Reguleringsplan, datert 06.08.2018 
3. Reguleringsbestemmelser, redigert og datert 12.09.2018, jfr. vedtak i K-styre 
4. Klage fra Kirsti Bjørbæk, e-post datert 18.10.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kirsti Bjørbæk 
Rambøll Norge AS 
Prosjektavdelingen i Ås kommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Saksutredning: 
       
Fakta i saken: 
R-315 – Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage ble vedtatt av Kommunestyret 
12.09.2018, se vedlegg 1. Vedtatt plan legger til rette for en ny barnehage på Nordby 
med 8 avdelinger. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 
Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 
og kart datert 06.08.2018, med følgende tillegg: 

- Punkt 5.1 i: følgende legges til: «Gangvei fram til idrettsplassen skal gå på 
østsiden av barnehagebygget og være kjørbar. Veien opparbeides i 5 meters 
bredde.» 

- Punkt 5. c endres fra «pulttak» til «pulttak og flatt tak» 
- Punkt 5. g endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til «skal 

så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter» 
- Punkt 5. h: «for å opprettholde vanntilsiget i bekken og Askehaugtjernet» 

strykes 
- Punkt 7. a og 7. c utgår 

 
Klage på vedtak: 
Vedtaket ble offentliggjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med 
underretting om klageadgang, i brev datert 27.09.2018. 
 
Kirsti Bjørbæk, e-post datert 18.10.2018 
Hun er nabo i Siriusveien 45, som grenser inn til planområdet i øst, og er misfornøyd 
med at kommunestyret har vedtatt flere justeringer av planforslaget for Nordby 
barnehage. 
 
Planens avgrensning 

- Justeringen, som er blitt foretatt av planens avgrensning, får store 
innvirkninger for bebyggelsen i Siriusveien da det legges opp til at en kjørbar 
gangvei etableres helt inntil tomtegrensen i øst. Klager mener det er et helt 
unødvendig tiltak, da arealet som er tatt ut ikke er i bruk i dag og at det ikke 
kan benyttes til idrettslagets aktiviteter. Opprettholdelse av opprinnelig 
plangrense vil også gjøre det unødvendig å anvende kommunale budsjetter 
på kjøp av 3 dekar tilleggsareal. 

 
Bekk med randsone 

- Det kan virke som justeringen av planens avgrensning også påvirker 
randsonen, som var tenkt å fungere som en vegetasjonsskjerm mot naboene. 
Det påpekes i planbeskrivelsen at dette skal fungere som et avbøtende tiltak 
for naboene, i forbindelse med etableringen av barnehagen. Dette er det 
eneste tiltaket som er skissert i prosjektet og klager er dermed svært skeptisk 
til at punkt 5.g endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til 
«skal så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter». Dette åpner for en 
subjektiv vurdering og utvanner potensielt formålet med randsonen. En 
bevaring og forsterkning av randvegetasjonen langs bekken vil samtidig bidra 
til å redusere eksponeringen mot naboene. 
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Klager skriver avslutningsvis at det er interessemotsetninger mellom flere parter i 
denne saken, men vil påpeke at naboenes interesser ikke har blitt hensynstatt 
overhodet. 
 
Klager ber derfor fylkesmannen se nærmere på arealdisponeringer og plangrensene 
og vurdere om vedtaket hensynstar de ulike interessemotsetningene på en balansert 
måte. 
 
Se mer utfyllende klage i vedlegg 4. 
 
Rådmannens kommentar 
 
Om planavgrensningen 
Etter 1. gangs behandling ble det vedtatt et tillegg om at «Administrasjonen kontakter 
grunneier på 113/1 for eventuelt kjøp av tilleggsareal». 
 
Det ble tatt kontakt med grunneier og det ble inngått avtale om å utvide planområdet 
med 3 dekar i vest. Fordelen med denne løsningen er at idrettslaget beholder arealet 
som er disponert til idrett. I tillegg vurderer rådmannen det som en mer 
hensiktsmessig avgrensing av barnehagetomten og gir også barna bedre uteareal for 
lek og læring. I motsetning til arealet som ble innskrenket i sør, består arealet i vest 
av skog og kan benyttes til «lek i fri natur». 
 
Forslag til endring av barnehagetomten ble sendt berørte parter til uttalelse. 
 
Det kom inn et innspill fra berørte naboer som var positive til at arealet ble utvidet 
vestover. De var imidlertid skeptiske til om denne endringen vil føre til at kjørbar 
gangvei flyttes til østsiden av planarealet. Det bor mange små barn i bolighusene 
inntil planområdet og både sikkerhet og støy fra veien er bekymringsfull. Det er til 
tider mye trafikk til fotballbanen, både på kveldstid og i helgene. 
 
Rådmannen mener at endret planavgrensning gir en mer funksjonell barnehagetomt 
og at barna får et mye bedre uteareal for lek og læring. Endringen vil også medføre 
at mesteparten av utendørsaktiviteten vil foregå på vestsiden av nytt barnehagebygg, 
som vil medføre mindre støy for naboene på dagtid. 
 
Om bekk med randsone 
Det er riktig som klager påpeker at det er tatt inn bestemmelser om at bekken skal 
opprettholdes og at vegetasjonen langs den skal forsterkes. I tidligere saksframlegg 
og i planbeskrivelsen står det at det vil fungere som en skjerm mot naboene. I 
reguleringsbestemmelsene ble det derfor foreslått en total bredde på minimum 5 
meters bredde på bekk med randsoner. Denne bestemmelsen ble vedtatt endret til 
«Bekk med tilhørende randsoner skal så langt som mulig ha en total bredde på 5 
meter», jfr. kommunestyrets vedtak. 
 
Det er ikke begrunnet hvorfor det åpnes opp for redusert bredde på randsonen, men 
rådmannen antar at det er for å få større uteareal for barna og/eller få plass til en 
kjørbar gangvei fram til idrettsanlegget. Det kan imidlertid være grunn til å stille 
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spørsmål ved om en kjørbar gangvei må ha en bredde på 5 meter, og om det er 
viktigere enn å opprettholde randsonen rundt bekken, mot nabobebyggelsen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at ny planavgrensning av barnehagen gir en mer funksjonell 
barnehagetomt og bedre uteareal for barnas lek og læring. Det vises til at forslag til 
endring av planens avgrensning ble sendt berørte parter til uttalelse. Det ble, blant 
annet fra nærmeste naboer, gitt positive tilbakemeldinger på det. Klagen på planens 
avgrensning avvises. 
 
Rådmannen har imidlertid forståelse for klagers bekymring om å få en bred kjørevei 
helt inntil boligeiendommene, i stedet for en randsone langs bekken. Rådmannen 
foreslår derfor at bredden på kjørbar gangvei reduseres til 3 meter, for å opprettholde 
bredden på randsonen til 5 meters bredde. I tillegg foreslås det å etablere gangveien 
vest for bekkens randsone, for å redusere ulempene for naboene og for å 
opprettholde/bevare bredden på randsonen. 
 
Alternativ innstilling: 
Klagen på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas ikke til 
følge. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, møtedato 12.09.2018, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-91/18 
R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  18/03393-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 91/18 06.12.2018 
 

 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
at forslag til reguleringsplan R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst, som vist på 
kart datert 16.11.2018 og bestemmelser datert 19.11.2018, legges ut til offentlig 
ettersyn, med følgende tillegg: 
 

1) Delområde B og C i byggeområdet f_BBB1 deles ytterligere inn i delområder 
2) Inndelingen skal sikre allmenn tilgjengelig tverrforbindelse i nord-sydlig retning 

og minske virkningen av omfattende konsentrert blokkbebyggelse i området 
 
Ås, 26.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, første gang 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 19.11.2018 
3. Planbeskrivelse, datert 16.11.2018 
4. ROS-analyse, datert 15.10.2018 
5. VA-Rammeplan, datert 15.10.2018 
6. Forslag til miljøoppfølgingsplan, datert 05.09.2018 
7. Geotekniske vurderinger, datert 12.10.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Detaljplan for infrastruktur, datert 12.10.2018 
3d visualisering av forprosjekt (fremgår i planbeskrivelsen) 
Datasimulering av overvann (fremgår i VA-rammeplan) 
Geoteknisk datarapport 
Referat fra oppstartsmøte 
Liste over adressater 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Tiltakshaver er Block Watne og Urbanium AS som ønsker å detaljregulere seks av ni 
delområder omfattet av R-282 Områdeplan for Solberg Øst, vedtatt 14.12.2016, i tråd 
med forutsetningene i områdeplanen. 

Planområdet ligger om lag to kilometer fra Ski stasjon, og det er om lag 300 meter til 
nærmeste bussholdeplass i Nordbyveien. Planområdet utgjør om lag 80 dekar, og 
består i dag av dyrket mark og skog. 

Et planforslag er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av tiltakshaver. Planforslaget 
redegjør for 6 byggeområder til boligformål og ett til kombinert formål bolig og 
næring, samt areal avsatt til grønnstruktur, lekearealer og teknisk infrastruktur. De 
foreslåtte utbyggingsområdene gir rom for om lag 650 nye boenheter i området som 
vil kunne utvikles trinnvis over tid. 

Solberg skole ligger om lag 800 meter fra planområdets sentrum. Hovedvei gjennom 
Solberg, Nordbyveien, er opparbeidet til miljøgate i henhold til reguleringsplan R-271 
for Nordbyveien, med bedre tilrettelegging for fotgjengere, syklister og 
kollektivreisende i området.  

Status i saken: 

Tidligere behandling 
R-282 Områdeplan for Solberg Øst, vedtatt 14.12.2016 
Områdeplanen omfatter 8 byggeområder avsatt til boligbebyggelse, og ett 
byggeområde avsatt til offentlig- eller privat tjenesteyting. For to av byggeområdene i 
områdeplanen avsatt til boligformål, og for arealet avsatt til offentlig- eller privat 
tjenesteyting, er det ikke stilt krav om detaljreguleringsplan.  

Kommuneplan for Ås 2015-2027, vedtatt 03.02.2015 
Planområdet er disponert til bolig og offentlig- eller privat tjenesteyting i 
kommuneplanens arealdel 2015-2027, feltene O2, B4 og B5. 

Varsel om oppstart 
Planen ble varslet oppstart 15.12.2017. Varsel ble sendt berørte naboer og offentlige 
myndigheter per brev med merknadsfrist 09.02.2018, og oppstart ble annonsert i 
Østlandets blad 20.12.2017. Det ble mottatt 10 merknader. Merknadene er redegjort 
for og kommentert av forslagsstiller i vedlagt planbeskrivelse, vedlegg 3, side 24. 
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Fig 1: Kartutsnitt over området fra kommuneplanens arealdel 2015-2027  

 
Fig 2: Vedtatt områdeplan for området med tilgrensende reguleringsplaner 
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Tilgrensende planer 
 
Ås kommune 
R-037 Reguleringsplan for Tamburbakken, vedtatt 26.06.1982. 
R-128 Reguleringsplan for Søndre Tverrvei, vedtatt 17.01.2002. 
R-219 Reguleringsplan for del av Granheim i Nordby, vedtatt 21.04.2004. 
R-237 Reguleringsplan for del av Nordbyveien, vedtatt 25.11.2009. 
R-274 Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset, vedtatt 18.06.2014.  

Ski kommune  
To tilgrensende reguleringsplaner er under arbeid i Ski kommune. Dette er 
reguleringsplan for Nordre Finstad, felt A1 og B4, sydøst for planområdet, og 
reguleringsplan for Skogsnarveien som omfatter området direkte øst for planområdet.  

Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget detaljregulerer hele seks av ni felter omfattet av vedtatt områdeplan for 
Solberg Øst. Planforslaget følger i stor grad føringene fra områdeplanen, med 
enkelte justeringer. Justeringene består i hovedsak av å samle enkelte delområder i 
områdeplanen til større sammenhengende byggeområder, og justering av veitrasé 
for hovedvei gjennom området. I tillegg er det åpnet for å etablere nærbutikk 
nordvest i området. 

Bebyggelse og anlegg  
Planforslaget følger i stor grad føringene fra områdeplanen, med enkelte unntak. 
Mest fremtredende er forslaget om å samle to av feltene avsatt til blokkbebyggelse i 
områdeplanen til ett stort byggeområde for blokkbebyggelse sentralt i området. Som 
følge er to byggeområder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse også samlet til et 
felles byggeområde nordøst i planområdet. 
 
De ulike byggeområdene er avsatt med begrensninger for omfang av bebygd areal 
og har fastsatte kartfestede kotehøyder. Antatt boligantall og fordeling av 
bebyggelsestyper tilsvarer vedtatte føringer fra områdeplanen, og omfatter om lag 
650 nye boenheter i området. Boenheten er fordelt på om lag 170 boenheter i 
småhus og 480 leiligheter i blokkbebyggelse. 

Fremkommelighet  
Trasé for hovedvei gjennom området er justert, slik at veiføringen åpner for et samlet 
større byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse nordøst i planområdet. 
Justeringen er gjort som følge av mer detaljerte grunnundersøkelser for den østlige 
delen av planområdet, og for å gi et større sammenhengende område for 
småhusbebyggelse. 

Grønnstruktur 
Grønnstruktur følger i hovedsak føringer for avsatt grønnstruktur i områdeplanen for 
Solberg Øst. Dette inkluderer to sammenhengende grøntkorridorer i området, en 
langs grensen til Ski kommune, og en i forlengelse av etablert grøntkorridor gjennom 
boligområdet ved Tamburbakken. Vegetasjonsskjerm mellom ny og etablert 
bebyggelse nord for området er opprettholdt, i tillegg til grønnstruktur for turveier i 
området. 
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Felles nærlekeplass f_BLK1 er opprettholdt i areal, men gitt ny geometri i 
planforslaget. I tillegg er det avsatt ny grønnstruktur syd for foreslått hovedvei, med 
mulighet for å etablere nærlekeplass også her. 

Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det er med forslaget krav om helhetlig VAO-rammeplan. Rammeplanen skal 
redegjøre for behov for endringer av vann- og avløpsnettet, behov for tiltak utenfor 
planområdet, og tiltak for overvannshåndtering i området. Det er krav om lokal 
overvannshåndtering i tråd med kommunens veileder. 

Vurdering av forslaget: 
Planforslaget detaljregulerer hele seks av ni felter områdeplanen består av. Det gir 
kommunen få muligheter for å påvirke eller justere utviklingen av området over tid. 
Det er i så måte viktig at det med forslaget følger tydelige rekkefølgekrav for området. 
Av særlig betydning er de stilte rekkefølgekrav om etablering av skole- og 
barnehagekapasitet i området, og krav om helhetlig VAO-rammeplan for å sikre 
opparbeidelse av tiltak for å bedre kapasiteten i ledningsnettet for området også 
utenfor planområdet. Rådmannen vurderer derfor forslaget om å detaljregulere seks 
av ni felter i områdeplanen samlet i én detaljreguleringsplan som kurant.  

Bebyggelse og anlegg  
Forslaget om å samle to av områdene avsatt til konsentrert småhusbebyggelse til ett 
større byggeområde i nordøst vurderes å gi gode forutsetninger for et godt bomiljø 
for småhusbebyggelsen uten behov for mange internveier eller kryssing av hovedvei 
til området. Videre gir grepet mulighet for å etablere et større sammenhengende 
grøntområde syd for veien. Denne justeringen av områdeplanen vurderer rådmannen 
å være tilfredsstillende. 

Når det gjelder samling av blokkbebyggelse i området til ett sentralt byggeområde, 
vurderer rådmannen til gjengjeld at dette kan gi flere uheldige virkninger for området 
sett under ett. Et sentralt premiss for områdeplanen var å legge til rette for variert 
bebyggelse i området, både i form av varierte byggehøyder og bebyggelsestyper. Ett 
omfattende byggeområde for blokkbebyggelse kan føre til at den sentrale delen av 
området fremstår ensartet med utstrakt og tett boligbebyggelse. 

Forslaget legger opp til å minske virkningen av et mer konsentrert byggeområde for 
blokkbebyggelse gjennom å dele området inn i 3 delområder, med ulik utnyttelse og 
byggehøyder. Delområde A i vest åpner for mellom 4 og 6 etasjers blokkbebyggelse, 
delområde B mellom 3 og 5 etasjer, og delområde C mellom 3 og 5 etasjer.  

Rådmannen vurderer dette grepet som hensiktsmessig, men er skeptisk til om 
inndelingen vil bidra i betydelig grad til å redusere virkningen av et stort 
sammenhengende byggeområde for blokkbebyggelse.  

Rådmannen har likevel forståelse for ønsket om å konsentrere blokkbebyggelse til et 
samlet område, ved at dette åpner for også å konsentrere større del av 
småhusbebyggelsen i området. Samlet sett vurderes derfor de foreslåtte justeringene 
som kurante, men rådmannen vil anbefale at byggeområdet for blokkbebyggelse 
ytterligere inndeles i flere delområder slik at området kan fremstå mer finmasket enn 
hva forslaget legger opp til. 
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Fremkommelighet  
Tiltak for fremkommelighet for gående og syklende i området følger i stor grad 
tidligere fastsatte føringer i områdeplanen. Det er gjort enkelte justeringer som følge 
av forslag om å flytte veibanen syd i området. Rådmannen vurderer de foreslåtte 
endringene til ikke å gi dårligere fremkommelighet i området sett under ett.  

Også med tanke på fremkommelighet for gående og syklende i området, vurderes et 
samlet byggeområde for blokkbebyggelse med inndeling i delområder å gi noen 
uheldige virkninger. Planforslaget legger opp til å styrke gangforbindelser i området 
frem mot gangbru over søndre tverrvei sydvest for området. Dette vurderes å være et 
godt tiltak, men rådmannen savner likevel flere tydelige og kartfestede 
gangforbindelser i det samlede byggeområdet for blokkbebyggelse slik at 
gangforbindelser i området fremstår mer finmasket med flere gangforbindelser på 
tvers av området. Rådmannen anbefaler derfor at det i det videre planarbeidet 
etableres flere nord-syd gående gjennomfartsårer. Det er særlig vesentlig ettersom 
overordnet mål for gang- og sykkeltrafikk i området skal være å kanalisere ferdsel i 
området mot etablert infrastruktur både for sykkel og kollektivtrafikk i Nordbyveien. 

For tilknytning til videre gang- og sykkelveinett mot Ski kommune i øst, åpner 
reguleringsbestemmelsene for etablering av gang- og sykkelvei innenfor avsatt 
grønnstruktur f_FG3 langs kommunegrensen. Dette vurderes som en kurant løsning 
som gir tilstrekkelig fleksibilitet for etablering av forbindelsen, all den tid videre 
tilknytning til områdene under regulering i Ski ennå ikke er fastsatt. 

Grønnstruktur 
Planforslaget foreslår å justere den sammenhengende grønnstrukturen som er 
fastsatt i områdeplanen ved å redusere arealet avsatt til gjennomgående 
grønnkorridor f_GF2, og heller etablere grøntareal til grønnstruktur syd for veien. 
Rådmannen vurderer denne justeringen som fordelaktig ettersom det etableres 
større sammenhengende grøntarealer i området enn hva områdeplanen legger opp 
til. Plassering av grøntarealet direkte nord for kommunegrensen mot Ski gjør til 
gjengjeld at det er krevende for reguleringsplanen å forvente gode solforhold for 
grøntområdet, all den tid reguleringsplanen ikke fastsetter rammer for bebyggelsen 
syd for planavgrensningen. 

Vann, avløp og overvannshåndtering.  
Det stilles krav om bruk av helhetlig rammeplan for vann, avløp og 
overvannsløsninger som skal redegjøre for endringer i ledningsnettet, og tiltak 
utenfor planområdet som må på plass før vann og avløpsløsninger i området kan 
godkjennes av kommunen. Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at forhold 
som berører vann, avløp og overvannshåndtering som tilfredsstillende.   

Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget utgjør en betydelig andel boliger, som i stor grad vil dekke behovet for 
boliger i Solberg i nær fremtid. Planforslaget tilstreber god sammenheng med 
tilgrensende reguleringsplaner, og sikrer god fremkommelighet for gående, syklende 
og motorisert ferdsel i området.  

Foreslåtte bebyggelsestyper vurderes som et godt og nødvendig tilskudd til 
boligmassen i området. 
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Krav om skole- og barnehagekapasitet for de enkelte byggeområdene og krav om 
bruk av helthetlig VAO-rammeplan følger av planbestemmelsene, noe som vil være 
vesentlige verktøy for å sikre at tilstrekkelige kommunale tjenester er på plass før det 
kan etableres bebyggelse i området 

De foreslåtte justeringene av områdeplanens avsatte byggeområder vurderes som 
kurante, med unntak av det sammenhengende byggeområdet for blokkbebyggelse 
sentralt i planområdet. Byggeområdet bør med fordel deles inn ytterligere i 
delområder, for å minske virkningen av omfattende konsentrert blokkbebyggelse og 
sørge for et mer finmasket ferdelsmønster for gående og syklende i området. 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på offentlig ettersyn til berørte naboer 
og offentlige myndigheter, og at ytterligere inndeling av byggeområdet for 
blokkbebyggelse vurderes i det videre planarbeidet. 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-92/18 
Gnr 111 bnr 250 og gnr 111 bnr 56 - Kjærnesstranda 9-11 - 
Tilbygg/påbygg bruksendring - Enebolig - Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Saksnr.:  18/02028-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/18 06.12.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 
§ 19-2 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til 
reguleringsplan for et område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 b vedrørende 
maksimalt tillatt bruksareal per eiendom på 250 m2 per tomt, for utvidelse til totalt 
bruksareal på 482 m2 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av pbl. § 19-2 søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for et 
område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 b vedrørende maksimalt tillatt gesimshøyde 
på 6,5 m for omsøkt gesimshøyde 9,55 m. 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av pbl. § 19-2 søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for et 
område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 c vedrørende saltak og takvinkel for 
omsøkte tiltak med pulttak. 
  
Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av pbl. § 19-2 søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for et 
område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 a vedrørende byggegrense mot nord og 
øst, for omsøkte plassering av tiltak. 
 
Begrunnelse framkommer i saksutredningen.  
 
 
Ås, 23.11.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om rammetillatelse  
2.  Følgebrev - Søknad om rammetillatelse  
3. Søknad om dispensasjon fra 2a - byggegrense - naboerklæringer foreligger 
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4. Søknad om dispensasjon fra 2c - takform 
5. Redegjørelse- Estetikk 
6. Situasjonsplan 
7. Situasjonsplan - Illustrasjon 
8. Illustrasjon - perspektivisk 
9. Følgebrev - 1. Tilleggsinfo rammesøknad 
10. Søknad om dispensasjon fra 2b - gesimshøyder  
11. Søknad om dispensasjon fra 2b - bruksareal - 2. Tilleggsinfo 
12. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
13. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune 
14. Reguleringskart for Kjærnes R-232 
15. Reguleringsbestemmelser for Kjærnes R-232 
16. Tegninger - Planer, snitt og fasader 
17. BYA og BRA arealer for alle fire plan 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker: PILOT Arkitekter AS v/Anette Vintervold 
Tiltakshaver: Trond Karlsen, Kjærnesveien 67, 1407 Vinterbro 
Akershus fylkeskommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse for tilbygg/påbygg, ombygging for 
fritidsbolig på Kjærnesstranda 9-11 – søkes det om dispensasjon for fire forhold. 
 
I reguleringsplan for «Kjærnesstranda» er det regulert maksimalt BRA på 250 m2 per 
tomt og samtidig er gnr/bnr 111/250 og 111/56 regulert med eiendomsgrense som 
skal oppheves, det gjelder den felles eiendomsgrensen. Det innebærer at det er et 
krav at de to eiendommer skal sammenføyes til en eiendom. 
 
Det søkes om tilbygg/påbygg slik at det totale BRA blir på 482 m2. Det søkes om 
dispensasjon fra totalt BRA per tomt, gesimshøyde på 6,5 m, kravet om saltak for å 
etablere varierte pulttak samt dispensasjon fra byggegrense mot nord og øst. 
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus fraråder dispensasjon da den 
vesentlig vil tilsidesette hensynene bak reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen 
ber om å få tilsendt vedtak i saken og vil vurdere å påklage saken dersom 
kommunen gir dispensasjon. 
 
Rådmannen innstiller på at søknad om dispensasjoner avslås. 
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Utsnitt av reguleringskart for Kjærnesstranda R-232, med 
eiendommene gnr/bnr 111/250 og 111/56. 

 
 
Fakta i saken: 
På vegne av eier av gnr/bnr 111/250 og 111/56, Kjærenesstranda 9 og 11, Trond 
Karlsen søker PILOT Arkitekter AS om rammetillatelse for tilbygg/påbygg, ombygging 
og bruksendring for eiendommen. Det søkes etter TEK17.  
 
Det ble innvilget en rammetillatelse i 2008, tillatelsen tapte sin gyldighet etter 3 år. 
Her ble det gitt tillatelse til et vesentlig mindre omfattende tiltak med samlet 
bruksareal på 202 m2. 
 
Rammesøknaden er mottatt den 26.06.2018, tilleggsinformasjon om arealer og 
dispensasjoner er mottatt den 27.08.2018 og 27.09.2018 jf. vedlegg 1-11 og 16. 
 
For området gjelder reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for 
«Kjærnesstranda» (R-232) med ikrafttredelsesdato 01.11.2006 og sist endret 
17.01.2008. Arealformål er ifølge § 2.0 Byggeområde for boliger, eiendommen ligger 
innenfor felt B1. Reguleringsplanen setter krav om at eiendommene 111/250 og 
111/56 skal sammenføyes, så maksimalt tillatt bruksareal for den sammenslåtte 
eiendom er 250 m2. jf. vedlegg 14 og 15. I tillegg til begrensning på 250 m2 BRA er 
maksimalt grad av utnytting 22% BYA jf. reguleringsbestemmelsen § 2 b. 
 
Netto tomteareal er på 1162 m2.  
 
Søknaden gjelder tilbygg/påbygg, ombygging og bruksendring fra fritidsbolig til 
enebolig samt sammenslåing av tomtene gnr/bnr 111/250 og 111/56 til en tomt. 
 
Bebygd areal (BYA) eksisterende fritidsbolig er på 103 m2, der 11,5 m2 planlegges 
revet og 114 m2 bygget til, som samlet gir BYA 206 m2. 
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Bruksareal (BRA) eksisterende fritidsbolig er på 134 m2, og det omsøkte tilbygg er på 
347 m2 som vil gi et samlet BRA på 482 m2, jf. vedlegg 17. Grad av utnytting blir 
17,8% 
 
Tilbygg er prosjektert nordover i forhold til eksisterende fritidsbolig, som også 
påbygges og ombygges. Arkitekturen er tilpasset eksisterende bygning.  
Parkeringsareal inngår i tilbygget og er plassert delvis under bakken mot nord. 
 
Tiltaket er prosjektert utenfor regulert byggegrense mot øst og nord. 
Det foreligger nabosamtykke etter plan- og bygningslovens § 29-4 fra eierne på 
gnr/bnr 111/12 og 111/1 som samtykker i at det bygges tilbygg/garasje med en 
minsteavstand på henholdsvis 1,05 m og 1,35 m til deres respektive tomtegrenser. 
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringskart med reguleringsbestemmelser for 
følgende forhold: 

 § 2 b Maks tillatt bruksareal per eiendom på 250 m2 per tomt,  
for å etablere et totalt bruksareal på 482 m2. 

 § 2 b Gesimshøyde målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt 
overskride 6,5 m, for å overskride regulert gesimshøyde med 3,05 m til 9,55 
m.  

 § 2 c Saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader, for å etablere varierte 
pulttak med takvinkel mindre enn 22 grader. 

 § 2 a Byggegrense på 4 m mot nord og øst for å plassere tilbygg og påbygg 
henholdsvis 1,05 m og 1,35 m fra tomtegrensene.  
 

I denne saken er det utelukkende søknaden om dispensasjon som behandles. Evt. 
videre behandling etter vedtaket i HTM foretas delegert. 
 
Nabovarsling er foretatt to ganger, da ansvarlig søker ikke hadde tatt med søknad 
om dispensasjon for bruksareal over 250 m2 i første runde.  
Det er ikke innkommet nabomerknader. 
 
Uttalelsene fra Fylkesmannen for Oslo og Akershus foreligger i dokument 18/02028-
15, datert 14.11.2018 jf. vedlegg 12. 
Fylkesmannen vurderer at tiltaket bidrar til en økt negativ landskapseffekt gjennom 
ytterligere nedbygging av strandsonene, et slikt tiltak vil kunne ha en uheldig 
signaleffekt for lignende eiendommer. De vurderer også at omfanget, sett fra sjøen, 
er betydelig og klart privatiserende.  
Videre mener de at tiltaket klart tilsidesetter hensynet bak reguleringsbestemmelse § 
2.0 b, og de støtter kommunens foreløpige vurdering om å avslå dispensasjon i 
denne saken. 
De har følgende konklusjon (utsnitt i kursiv): 

Fylkesmannen fraråder sterkt at det gis dispensasjon til tilbygg til bolig. Etter vår vurdering vil 
tiltaket være i strid med nasjonale og regionale føringer for strandsoneforvaltning. En 
dispensasjon vil vesentlig tilsidesette disse hensynene og hensynet bak 
reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen ber om å få tilsendt vedtak i saken og vil vurdere å 
påklage saken dersom kommunen gir dispensasjon. 

 
Uttalelsene fra Akershus fylkeskommune foreligger i dokument 18/02028-14, datert 
12.11.2018 jf. vedlegg 13 (utsnitt i kursiv):  
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Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kap. 
19 ”Dispensasjon”. Fylkesrådmannen har følgende merknader: 

 
Det er registrert gravrøyser på fjellhyllen ovenfor eiendommen. Fylkeskommunen 
uttaler seg til søknad om dispensasjon fra gesimshøyde og vurderer at 
gesimshøyden ikke vil være utilbørlig skjemmende for gravfeltet, da nybygg følger 
høyden til eksisterende bebyggelse på eiendommen.  
 
Automatisk fredete kulturminner 
I forbindelse med reguleringsarbeidet ble det i 2005 foretatt registreringer i området. 
(utsnitt i kursiv): 

Det ble ved registreringen gjort funn av et bosetning- aktivitetsområde datert til steinalderen og 
et gravfelt fra bronsealder, idnr. 91739 og 91740 i Riksantikvarens kulturminnedatabase 
Askeladden. 
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor nå omsøkte eiendommer.  

 

Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme 
på at det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, 
også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene 
straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. 
Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 
8, 2. ledd. 

 

 
Rådmannens vurdering av dispensasjonene: 
Rådmannen vurderer dispensasjonsforholdet slik: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
    «Dispensasjon kan ikke 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.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold:  

 § 2 b Bruksareal per tomt – økt bruksareal fra maksimalt tillatt 250 m2 til 482 
m2 

 § 2 b Gesimshøyde – økt gesimshøyde fra maksimal tillatt høyde på 6,5 m til 
9,55 m 

 § 2 c Saltak regulert med gitt takvinkel - for å etablere varierte pulttak 

 § 2 a Byggegrense på 4 m mot nord og øst - for å redusere avstand til 
tomtegrensene til henholdsvis 1,05 m og 1,35 m  
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Søker begrunner søknad om dispensasjonene med at utvidelsen skjer nordover og at 
den ligger i flukt med eksisterende bygning, arkitekturen er godt tilpasset den 
eksisterende bygningen, at både volumene, bygningsmaterialene, takformen følger 
tomtens terreng og takvinkel er tilpasset eksisterende bygning. Tiltaket ligger i 
skrånende terreng og tilpasses terrenget, de etterstreber mest mulig skånsom 
utbygging.  
Søker begrunner dispensasjonen for samlet å bygge 482 m2 med at eiendommen 
består egentlig av to tomter og ville derfor gitt et maks tillatt bruksareal på 500 m2 jf. 
vedlegg 11.  
Det foreligger en grundig estetisk redegjørelse. 
 
Opplysninger om tiltaket er kommet i tre bolker, søknad om rammetillatelsen, brev 
med tilleggsinformasjon, og ytterligere dokumentasjon i dokument 18/02028-1, -9 og 
-13. Først ved siste innsendelse har ansvarlig søker forholdt seg til at 
reguleringsplanen setter krav om at de to eiendommer skal sammenslås til en og 
oppdatert søknadsmaterialet. 
 
Reguleringsplanens krav om sammenføying av de to eiendommene har bakgrunn i 
ønsket om å begrense omfanget av bebyggelse i strandsonen. Når tomtene slås 
sammen blir samlet bruksareal for de to tidligere tomter 250 m2, mot 500 m2, dersom 
det ikke hadde vært krav om sammenføying. 
Ved å tillate et tiltak med bruksareal 482 m2 finner rådmannen at hensynet bak 
bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Hensikten med gesimshøyden er å begrense bygningers høyde og omfang slik at 
tiltaket blir minst mulig eksponert i strandsonen. Rådmannen sier seg enig i at 
tilbygget og påbygget isolert sett er godt tilpasset både terrenget og den eksisterende 
arkitektur, men i forhold til øvrig bygde og naturlige omgivelser vil tiltaket fremstå som 
unødvendig eksponert. Tiltaket vurderes derfor å komme i konflikt med hensynet bak 
bestemmelsene. 
 
Hensikten med regulert takform og takvinkel er å ivareta en ensartet utforming for 
området. Men i området er det flere bygninger med annen takform, også pulttak, så 
dette innebærer at området ikke lenger har en ensartet takform. 
En dispensasjon fra regulert takform vurderes derfor ikke å tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. Dersom tiltaket for øvrig hadde vært i samsvar med bestemmelsene 
ville det kunne være grunnlag for å dispensere fra takform. 
 
Byggegrensen er regulert med en avstand på 4 m til tomtegrensene i nord og øst. 
Avstanden er ment å ivareta tilstrekkelig lys og luft imellom bygninger. I dette tilfelle 
er avstanden østover inn imot fjellveggen og bygningen er allerede plassert utenfor 
byggegrensen mot øst. Det foreligger naboerklæring for begge overskridelsene.  
En dispensasjon fra regulert byggegrense vurderes derfor ikke å tilsidesette formålet 
med bestemmelsen. Det ville også for dette forhold være grunnlag for å dispensere 
for avstanden til de to byggegrenser, dersom tiltaket for øvrig hadde vært i samsvar 
med bestemmelsene. 
 
De fire dispensasjoner vurderes konkret og utgjør et hele i dette tiltaket som vurderes 
samlet. Grunnleggende krav tilsidesettes dersom det dispenseres fra maksimalt tillatt 
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BRA per tomt og fra maksimalt tillatt gesimshøyde. Ulempene er klart større enn 
fordelene da bygningsvolumet sett fra sjøsiden bidrar til økt eksponering i 
strandsonen og en slik praksis kan danne presedens og dermed en forsterkende 
effekt. 
 
Rådmannen tillegger Fylkesmannens uttalelse vesentlig vekt, sitat: 
 

Bestemmelsene det søkes dispensasjon fra er begrensninger som er satt for å 
regulere bebyggelsens størrelse, utforming og uttrykk. De føringene som er lagt til 
grunn for utarbeidelsen av disse bestemmelsene er basert på en planprosess hvor 
aktuelle problemstillinger og hensyn må antas å være godt ivaretatt. Å avvike fra 
bestemmelser satt i reguleringsplan bør derfor ikke tas lett på. I denne saken er 
avvikene vesentlige, særlig med hensyn til antall m2 BRA. 
 
Kommunen bør ikke innvilge dispensasjon når direkte berørte statlige og regionale 
myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. pbl § 19-1 4. ledd. 
 
Konklusjon dispensasjon: 
Ut fra helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta anser rådmannen at det ikke foreligger en klar 
overvekt av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon. Konsekvensene av en 
dispensasjon vil etter rådmannens vurdering føre til at de hensyn bestemmelsen er 
ment å ivareta, i for stor grad blir skadelidende. 
Dispensasjonene avslås. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. forvaltningslovens 
kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
vedtaket ble meddelt partene.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
Alternativ innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger HTM søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for «Kjærnesstranda» (R-232) 
§ 2 b vedrørende maksimalt tillatt bruksareal. Det tillates bruksareal på inntil 
482 m2  
 
Begrunnelse:  
HTM finner ikke at hensynene bak kravet til bruksareal vil bli vesentlig tilsidesatt ved 
at dispensasjon innvilges, fordi: ________________ 
 
Og: 
 
HTM mener følgende fordeler veier tyngre enn ulempene:_______________ 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger HTM søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for «Kjærnesstranda» (R-232) 
§ 2 b vedrørende maksimalt tillatt gesimshøyde. Det tillates gesimshøyde på 
inntil 9,55m 
 
Begrunnelse:  
HTM finner ikke at hensynene bak kravet til gesimshøyde vil bli vesentlig tilsidesatt 
ved at dispensasjon innvilges, fordi: ________________ 
 
Og: 
 
HTM mener følgende fordeler veier tyngre enn ulempene:_______________ 
 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger HTM søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for «Kjærnesstranda» (R-232) 
§ 2 c vedrørende takform. Det tillates varierte pulttak. 
 
Begrunnelse:  
HTM finner ikke at hensynene bak kravet til takform vil bli vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, fordi: ________________ 
 
Og: 
 
HTM mener følgende fordeler veier tyngre enn ulempene:_______________ 
 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger HTM søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for «Kjærnesstranda» (R-232) 
§ 2 a vedrørende byggegrense. Omsøkte tiltak tillates plassert inntil 1,05 m fra 
grense i nord og 1,35 m fra grense i øst. 
 
Begrunnelse:  
HTM finner ikke at hensynene bak kravet til byggegrense vil bli vesentlig tilsidesatt 
ved at dispensasjon innvilges, fordi: ________________ 
 
Og: 
 
HTM mener følgende fordeler veier tyngre enn ulempene:_______________  
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HTM-93/18 
Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles 
klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse 
 
Saksbehandler:  Are Evju Saksnr.:  18/02301-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 93/18 06.12.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 25.10.2018. 
 
Vedtakene av 25.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 
gis ikke oppsettende virkning. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 23.11.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1.0 Klage på vedtak  
1.1 Vedlegg klage på vedtak  
2.0 Kommentar til naboklage 
2.1 Estetisk redegjørelse 
2.2 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling 
- Vedtak 
2.3 Klage på vedtak om avslag 
3.0 Godkjent situasjonskart 
3.1 Godkjente fasadetegninger hus A 
3.2 Godkjente fasadetegninger hus B 
3.3 Godkjente fasadetegninger  hus C 
4.0 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Nybygg - Enebolig A - Rammetillatelse  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter ligger i saken. 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Hjemmelshaver North Bridge Boligutvikling AS 

 Ansvarlig søker Norsk Bygningsrådgivning AS 

 Nabo Barbro Bruu 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 25.10.2018. 
 
Rådmannen slutter seg til ansvarlig søkers kommentarer, og fastholder at vedtaket er 
i tråd med gjeldende lover, forskrifter og reguleringsplan. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at klagen avvises og sendes til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
 
Den 30.04.2018 ble det innsendt søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 
eneboliger på gnr./bnr 103/19 Nygårdsåsen 12. Vedtaket ble avslått med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 29-2 om visuelle kvaliteter. Avslaget ble påklaget, og 
kommunen omgjorde avslaget.  
 
Den 25.10.2018 innvilget kommunen i delegert vedtak 18/01512-11, 18/01513-7 og 
18/01514-8 tillatelse til tiltak. Rammetillatelsen ble påklaget av nabo Barbro Bruu 
(gnr./bnr 103/10 Nygårdsåsen 10), den 05.11.2018. Klagen er rettidig fremsatt jf. 
Forvaltningsloven § 30. 
 
Eiendommen er regulert av reguleringsplanen Boligområdet Nygårdsåsen R-16, med 
utfyllende bestemmelser om grad av utnytting og bygningshøyde i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Klagens innhold: 
 
Klager anfører at tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven § 29-2 (visuelle 
kvaliteter), § 29-4 (tiltakets høyde og plassering) og fordi tiltaket medfører en større 
økning av støy og trafikk enn det som er påregnelig i området. 
 
Det anføres i klagen at tiltaket ikke tilfredsstiller de visuelle kvaliteter i forhold til 
tiltakets «bygde og naturlige omgivelser» etter pbl. § 29-2. Klager anfører at de tre 
tiltakene vil dominere i landskapsbildet og at det ikke vil inneha gode visuelle 
kvaliteter, verken i forhold til dets bygde omgivelser, naturlige omgivelser eller 
plassering. Videre anføres det at byggene er høyere enn de fleste omkringliggende 
eiendommer, og har en annen møneretning enn de omkringliggende byggverkene, 
og således vil ruve i Nygårdsåsen.  
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Det er også anført at det ikke er fremlagt en faglig begrunnelse for byggenes høyde, 
samt hvorledes sol- og utsiktsforhold og naboenes utsikt kan ivaretas om byggenes 
høyde senkes ved å bygge sokkeletasjer.  
 
Det anføres at kommunen med hjemmel i pbl. § 29-4 bør kreve at byggverkenes 
høyde reduseres og at det bør bygges med sokkeletasje fremfor to hele etasjer, 
ettersom dette vil reduseres naboenes ulemper ved det omsøkte tiltaket.  
 
I forbindelse med økt støy og trafikk anfører klager at det kun er påregnelig med en 
ny enebolig i hagen til den eksisterende boligen. I forbindelse med dette anfører 
klager at kommunen ikke har vist til hjemmel, forarbeider, rettspraksis eller andre 
rettskilder i sin påstand om at tiltakene ikke medfører at trafikken øker mer enn det 
som er forventet i området.  
 
Klager anfører også at vedtaket bør gis oppsettende virkning til endelig avgjørelse 
foreligger.  
 
Kommentarer til klage: 
 
Ansvarlig søker og tiltakshaver har fått anledning til å kommentere klagens innhold. 
Advokatfirma Olafsen AS v/ Anders Lafton Briskodden har på vegne av tiltakshaver 
kommet med kommentarer til klagen. 
 
I forbindelse med anførselen om at tiltaket skal avslås med hjemmel i pbl. § 29-2 
viser Briskodden til klagen på avslaget av rammetillatelsen ved kommunens første 
behandling av søknaden. Klagen ligger vedlagt som vedlegg 2.3. 
 
Briskodden viser også til at tiltakshaver er uenig i at det omsøkte tiltaket vil skille seg 
ut fra omkringliggende bebyggelse. Tiltaket vil ikke bli merkbart høyere enn øvrig 
bebyggelse i området, og det vil dermed ikke ruve i Nygårdsåsen. Videre vises det til 
at høyden er fastsatt på bakgrunn av arkitektfaglige vurderinger og viser til 
følgeskrivet til søknad om rammetillatelse hvor det fremgår at byggets utforming er 
valgt med mål om å ivareta sol- og lysforhold og utsikt på best mulig måte. 
Følgeskrivet ligger vedlagt som vedlegg 2.1 
 
Om klagers anførsler etter pbl. § 29-4 er Briskodden uenig med forståelsen av 
Sivilombudsmannens uttalelse SOM-2012-215 om kommunens adgang til å kreve 
endringer av tiltak etter § 29-4. 
 
Briskodden anfører videre at tiltaket er innenfor reguleringsplanens høyder, og er 
således påregnelig for naboene at vil bli oppført. Videre kommenteres det at det at 
klager vil miste deler av sin utsikt ikke er forhold som vil kunne begrunne endring av 
byggverkets høyde med hjemmel i pbl. § 29-4. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Det fremgår av pbl. § 29-2 at «ethvert tiltak etter kapittel 20 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 naturlige omgivelser og 
plassering.» 
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Vurderingen av om et tiltak har «gode visuelle kvaliteter» ligger innenfor kommunes 
frie skjønn. Hva som er «gode visuelle kvaliteter» beror ikke på hva kommunen 
subjektivt synes er pent eller stygt, det som er avgjørende er hvorvidt den faglige 
begrunnelsen for utformingen av bygningens utseende holder mål jf. Ot.prp nr. 45 
(2007-2008) s. 229-230. 
 
Bestemmelsen inneholder to vilkår, tiltakets visuelle kvaliteter isolert sett og tiltaket 
vurdert i forhold til omgivelsene. Det er ikke anført at tiltaket isolert sett mangler 
«gode visuelle kvaliteter», rådmannen velger derfor ikke å foreta en ny vurdering av 
dette vilkåret.  
 
Klager viser til ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 230 hvor det fremgår at «strengheten i 
kravet om visuell kvalitet er relativ i forhold til tiltakets plassering og funksjon. Det må 
stilles større krav til utforming av tiltak som i kraft av sin størrelse og/eller plassering 
har en dominerende effekt på sine omgivelser. Dette kan være tiltak som er særlig 
eksponerte, som for eksempel kjøpesentre eller større idrettsanlegg. Det kan også 
være byggverk som oppføres i sentrum av byer og tettsteder og som blir 
dominerende og synlige for mange i kraft av sin størrelse og sentrale plassering.» 
 
Hver av eneboligene har i seg selv en relativ liten bygningskropp etter dagens 
standard. Samlet sett er byggverkene innenfor reguleringsplanens bestemmelser om 
grad av utnytting, takform og høyde. Videre er omsøkte tiltak ikke i et område med 
særlig historisk eller kulturell interesse. Følgelig har tiltakshaver i utgangspunktet en 
vid skjønnsmargin for sitt valg.  
 
I et område med homogen bebyggelse vil et bygg som bryter med de 
omkringliggende bygg, lettere kunne avslås på bakgrunn av det ikke er tilpasset dens 
bygde omgivelser jf. «Plan og bygningsrett» (O.J. Pedersen m.fl. 2011 s. 430). 
Klager anfører at tiltaket bryter med øvrige byggverk i området, da møneretningen er 
annerledes enn byggverkene i området. Som det fremgår av vedtaket om omgjøring 
er det flere byggverk i nærheten som har samme møneretning som de omsøkte 
tiltakene. Videre er det mange forskjellige byggestiler og høyder i området. Det skal 
dermed mye til før et byggverk ikke er tilpasset «dets bygde omgivelser» i den 
konkrete saken. 
 
Klager anfører at det ikke er fremlagt en faglig begrunnelse for byggenes høyde og at 
sol- og utsiktsforholdene, og naboenes utsikt vil ivaretas bedre dersom byggenes 
senkes ved å bygge sokkeletasjer. Rådmannen viser her til den til estetiske 
redegjørelsen som var vedlagt søknaden om rammetillatelsen hvor det fremgår at 
«boligene blir lave og med slak takvinkel slik at alle boligene får gode sol- og 
lysforhold. Boligene er også vridd 5 grader i forhold til hverandre slik at de ligger i en 
vifteform mot vest – dette åpner utearealene mellom boligene mot sol og utsikt.» 
Videre bemerkes det at sol og lysforhold primært er forhold som skal vurderes etter 
pbl. § 29-4 om tiltakets plassering og høyde. 
 
Klager anfører at kommunen med hjemmel i pbl. § 29-4 om byggverkets høyde og 
plassering skal kreve at tiltakshaver senker byggenes høyde, og at en alternativ 
plassering er å bygge boligene med sokkeletasje fremfor to hele etasjer.  
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Det fremgår av pbl. § 29-4 første ledd første punktum at «Byggverkets plassering, 
herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen.» 
Kommunen rolle etter bestemmelsen er «å vurdere byggverkets konkrete høyde, 
høydeplassering i terrenget og omplassering på tomten» jf. «Plan- og bygningsloven 
med kommentarer» (Innjord 2010 s. 805). Utgangspunktet er at den omsøkte 
plasseringen skal godkjennes så lenge tungtveiende hensyn ikke taler mot, og tiltaket 
for øvrig ikke er i strid med øvrige begrensninger som følge av bestemmelsen jf. 
NOU 2005: 12 s. 338. 
 
Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Videre har de godkjente tiltakene en 
lavere kotehøyde enn eksisterende enebolig på eiendommen. Det er rådmannens 
vurdering at det ikke foreligger tungtveiende hensyn i saken som medfører at 
kommunen har adgang til å kreve en annen plassering eller høyde. 
 
Vedrørende anførselen til klager om at det ikke er vist til rettspraksis eller andre 
rettskilder for at tiltaket ikke medfører at trafikken øker mer enn det som er forventet i 
området vises det til reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. Tiltaket er i 
henhold til gjeldende reguleringer og plan- og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter. Ettersom tiltakene er innenfor gjeldende lovverk og planer er det 
påregnelig at trafikken i området vil øke opp til det nivå som maksimalt utnyttelse vil 
generere. Rådmannen finner det ikke nødvendig å kommentere det ytterligere.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
25.10.2018. 
 
Vedtak av 25.10.2018 dok. 18/01512-11, 18/01513-7 og 18/01514-8 bør 
opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. Det er ikke grunnlag for å ilegge 
oppsettende virkning. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Kan vedtaket påklages: 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Alternativ innstilling  
 

 
Vedtak: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
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HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtakene av 25.10.2018 
 
Vedtakene av 25.10.2018 omgjøres og klagen tas således til følge. 
 
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen vurdering fordi: (fyll inn) 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
Forvaltnignslovens 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 ønsker, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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HTM-94/18 
Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg - Sakframlegg 
klagebehandling 
 
Saksbehandler:  Are Evju Saksnr.:  18/02372-20 

Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 94/18 06.12.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.10.2018.  
 
Vedtak av 12.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
  
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 23.11.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1.0 Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg - Rammetillatelse 
1.1 Godkjent situasjonsplan 
2.0 Redegjørelse Arne Kjærnes 
1.2 Følgebrev rammesøknad med merknader til nabovarsel 
3.0 Nabomerknad Arve Stallvik gnr./bnr 111/154  
3.1 Vedlegg 1 nabomerknad Arve Stallvik 
3.2 Vedlegg 2 nabomerknad Arve Stallvik 
3.3 Vedlegg 3 nabomerknad Arve Stallvik 
3.4 Vedlegg 4 nabomerknad Arve Stallvik 
3.5 Vedlegg 5 nabomerknad Arve Stallvik 
3.6 Ytterligere nabomerknader Arve Stallvik 
3.7 - Kommentarer til ytterligere nabomerknader fra Arve Stallvik 
4.0 Klage på vedtak - John Vinneng 
4.1 Vedlegg klage på vedtak - John Vinneng 
5.0 Klage på vedtak - Tingstad m.fl. 
5.1 Vedlegg 1 Område før utbygging - Klage Tingstad m.fl. 
5.2 Vedlegg 2 Område før utbygging 2 - Tingstad m.fl.  
5.3 Vedlegg 3 Oversikt etter utbygging - Tingstad m.fl. 
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5.4 Vedlegg 4 Skjøte med rettigheter - Tingstad m.fl. 
5,5 Vedlegg 5 - Skjøte - Tingstad m.fl. 
5.6 Vedlegg 6 - Erklæring om strandrett - Tingstad m.fl. 
5.7 Vedlegg 7 Reguleringsbestemmelser - Tingstad m.fl. 
5.8 Vedlegg 8 Bilde av båtfeste - Tingstad m.fl.  
5.9 Vedlegg 9 - Reguleringsområde Kjærnes marina - Tingstad m.fl. 
6.0 Klage på vedtak - Hjemgaard 
6.1 Vedlegg 1 - Hjemgaard 
6.2 Vedlegg 2 - Hjemgaard 
6.3 Vedlegg 3 - Hjemgaard 
7.0 Kommentarer til naboklage fra Vinneng 
7.1 Kommentar til naboklage fra Hjemgaard og Tingstad m.fl. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Se saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Ansvarlig søker Meinich Arkitekter AS 

 Tiltakshaver Leif Olsen 

 Tiltakshaver Günther Scnell 

 Tiltakshaver Hege Rustad 

 Tiltakshaver Thomas Klemet Berling Karlsen 

 Nabo Arnt Didrik Holand 

 Nabo Arve Stallvik 

 Nabo Bjørn Ingar Tingstad 

 Nabo Gro Hjemgaard 

 Nabo John Vinneng 

 Nabo Egil Nilsen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagene ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 12.10.2018. 
 
Rådmannen slutter seg til ansvarlig søkers kommentarer, og fastholder at vedtaket er 
i tråd med gjeldende lover, forskrifter og reguleringsplan.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at klagene avvises og oversendes Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Sakens bakgrunn: 
Den 12.10.2018 godkjente Rådmannen rammesøknad om bryggeanlegg ved 
Kjærnes brygge i delegert vedtak 18/02372-9.  
 
Rådmannen fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten rammetillatelse for 
bryggeanlegg på gnr. 111, bnr. 1. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad. 
Vurdering fremkommer av saksutredningen. 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende dokumentasjon være sendt inn og 
godkjent av kommunen: 

 Fasade- og snittegninger av bryggeanlegget 

 Forenklet konsekvensrapport om tiltakets påvirkning på naturmangfoldet. 
 
Det har kommet inn tre klager på vedtaket fra hhv. Gro Hjemgaard (gnr./bnr 111/157, 
Kjærnesveien 123) Bjørn Ingar Tingstad (gnr./bnr 111/11 Kjærneslia 16) på vegne av 
seg selv og gnr./bnr. 111/23,25 Kjærnesveien 125, gnr./bnr. 111/154 Kjærnesveien 
131, og gnr./bnr 111/178, Kjærnesveien 133, og John Vinneng (gnr./bnr 111/59, 
Kjærneslia 4). 
 
Klagene ble fremmet hhv. 22.10.2018, 23.10.2018 og 28.10.2018. Klagen er således 
fremmet rettidig, jf. fvl. § 29. 
 
Fakta i saken: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for deler av Kjærnes (R-217) og er avsatt 
til småbåtanlegg på land og småbåtanlegg i sjøen.  
 
I reguleringsplanen er det avsatt 9,9 daa til småbåtanlegg i sjøen, og det er per dags 
dato seks brygger etablert i området. I den nordlige delen av reguleringsområdet er 
det ca. 30 meter fra den nordligste bryggen til formålsgrensen i planen. 
 
Det er hjemmelshaverne til fire eiendommer med strandrett på gnr./bnr 111/1 som nå 
har søkt om å etablere et bryggeanlegg der hvor deres strandretter ligger. Ettersom 
de tinglyste strandrettene i området er upresise foreligger det uttalelse om hvor 
strandrettene ligger, og eksplisitt samtykke fra hjemmelshaver av gnr./bnr 111/1 Arne 
Kjærnes til at bryggeanlegget kan etableres der hvor det er omsøkt. Samtykket ligger 
vedlagt som vedlegg 2.0. 
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Omsøkt tiltak er vist på situasjonskart datert 09.07.2018. 
 
Klagens innhold: 
Klagene ligger vedlagt som vedlegg 4.0, 5.0 og 6.0. Nedenfor gjengis kun det 
viktigste i klagenes innhold.  
 
Hjemgaard anfører i sin klage de samme merknadene som ble innsendt som 
nabomerknader i forbindelse med rammesøknaden. Hjemgaard viser til dokumenter 
og kommentarer fra planprosessen til reguleringsplanen, og et spørsmål ved 
betydningen av naturmangfoldet. Foruten dette er Hjemgaards anførsler de samme 
som i nabomerknaden.  
 
Tingstad m.fl. anfører i sin klage at tiltaket umuliggjør allerede tinglyste båtfester for 
gnr./bnr 111/23,25 og 111/11, at området mangler den nødvendige infrastrukturen til 
å håndtere økt bruk av området, at rammetillatelsen er gitt for et område som ikke er 
egnet til formålet siden en brygge av godkjent størrelse kun vil kunne benyttes på en 
side pga. av dybdeforholdene hvor bryggen skal plasseres. Tingstad m.fl. anfører 
også at grunnen hvor bryggen er planlagt og veien bak er meget sårbar, og tiltaket vil 
skape ytterlige problemer med ustabil grunn. Avslutningsvis anfører Tingstad m.fl. at 
Ås kommune har lite strandlinje åpent for allmennheten, og at friområdet nord for 
bryggeanlegget vil miste sin appell hvis det etableres en brygge til innenfor området 
avsatt til småbåtanlegg.  
 
Klagen til Vinneng inneholder en rekke bilder med kommentarer. Det blir anført at 
vedtaket skal omgjøres og søknaden avvises som følge av at eier av brygge F i 
marinaen og hjemmelshaver av gnr./bnr 111/59 ikke er nabovarslet, at tiltaket 
mangler nødvendig rettsgrunnlag og er i konflikt med brygge Fs rettigheter, at tiltaket 
er for stort og at søknaden er ulovlig da det er søkt om rammetillatelse på annen 
manns grunn.  
 
Klagens anførsler er oppsummert i ni punkter på side 8 i Vinnengs klage. Øvrige 
kommentarer vil bli redegjort for der det er relevant for klagebehandlingen. 
 
Det er også anført at det skal ilegges oppsettende virkning.  
 
Ansvarlig søkeres kommentarer til klagene: 
Tiltakshaverne og ansvarlig søker har blitt gitt anledning til å kommentere klagene. 
Ansvarlig søker har kommet med kommentarer til klagene. I det følgende blir det 
mest vesentlige oppsummert. Kommentarene blir mer utførlig redegjort for i 
Rådmannens vurdering av klagen.  
 
I forbindelse med klage fra Hjemgaard og Tingstad m.fl. kommenterer ansvarlig 
søker at de flest klagepunktene er fremsatt tidligere og besvart i følgebrev til 
rammesøknaden datert 15.08.2018 samt i kommentar til naboklage datert 
06.11.2018. Videre ber ansvarlig søker at disse besvarelsene blir vedlagt klagesaken 
ved oversendelse til Fylkesmannen. Disse besvarelsene ligger vedlagt som vedlegg 
1.2 og 3.7. 
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Av nye momenter kommenterer ansvarlig søker Tingstads vedlagte flyfoto og skjøter 
(vedlegg 5.4, 5.5, 5.6, 5.8) som beskriver tinglyste rettigheter til båtfeste for gnr./bnr. 
111/11 og 111/23,25. I skjøtene er det beskrevet at eiendommene har rett til 
«båtfeste på anvist plass på den søndre odden av Kusjær», det vil si de har rett til 
båtfeste på land på odden. Det står ingen ting i de tinglyste erklæringene om 
rettigheter til å legge ut bøyer som inntegnet på flyfoto. Det omsøkte bryggeanlegget 
kommer uansett ikke i konflikt med båtfestene på odden. 
 
Videre kommenterer ansvarlig søker at det ikke er søkt om eller planlagt å mudre 
området. Det er grunt på nordsiden av bryggeanlegget inn mot land og anlegget er 
derfor kun tiltenkt mindre båter, noe det er opplyst om i rammesøknaden.  
 
Ansvarlig søker uttaler at bryggeanlegget ikke vil belaste Kjærnesveien og at 
problemene med veien skyldes helt andre forhold og veien blir i disse dager 
oppgradert.  
 
Videre viser ansvarlig søker til at tiltaket ligger innenfor et område som er regulert til 
småbåthavn og tiltaket er således i tråd med overordnede føringer og planer. 
Tiltakshaver ønsker naturlig nok å søke om en etablering som er i tråd med disse 
føringene og de øvrige etableringene som er godkjent og utført i samme område. 
Disse er veletablerte og til stor glede for folk med båtplass. 
 
Angående anførselen fra Vinneng om manglende nabovarsel kommenterer ansvarlig 
søker at det ble tatt kontakt med Ås kommune for å avklare hvem som skulle 
nabovarsel, og det ble sendt ut flere varsler enn det som formelt kreves i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Vedrørende manglende rettsgrunnlag for tiltaket og at det er i konflikt med brygge Fs 
rettigheter kommenterer ansvarlig søker at tinglyste rettigheter og samtykke fra 
grunneier, sammen med reguleringsplanen er det nødvendige juridisk grunnlaget. 
Ansvarlig søker viser til at det er 32,8 meter fra senter brygge F til 
reguleringsgrensen for småbåthavn i nord, og at en ny brygge med bredde på 12 
meter vil gi et manøvreringsareal på 13,8 meter mellom bryggene hvilket tilfredsstiller 
anbefalt størrelse til båter, for både brygge F og G. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
Rådmannen er enig med ansvarlig søker at klagene fra Hjemgaard og Tingstad m.fl. 
hovedsakelig er behandlet i rammesøknaden. 
 
Hjemgaard viser i sin klage til sitater fra reguleringsarbeidet og stiller spørsmål om 
dette har betydning for det tiltenkte bryggeanlegget. Dette er forhold som er ferdig 
vurdert i planprosessen og ikke relevant for saksbehandlingen i denne saken. 
 
Videre anfører Hjemgaard at kommunen ikke tar hensyn til naturmangfoldloven. På 
bakgrunn av at tiltaket skal plasseres i et lokalt viktig naturtype er det stilt krav om en 
forenklet konsekvensrapport om tiltakets innvirkning på naturtypen før det eventuelt 
kan innvilges en igangsettingstillatelse.  
 
Tingstad har vedlagt ett nytt skjøte som ikke lå ved nabomerknadene til 
rammesøknaden. I vedlagt skjøte står det «Kjøberen har ret til at opføre badehus og 
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baatfeste paa anvist plads paa den søndre odde af Kuskjæret». Rådmannens 
vurdering sammenfaller med ansvarlig søkers kommentarer om at skjøtet gir rett for 
den omtalte kjøperen å plassere et båtfeste på den sørlige delen av odden.  
Tingstad anfører også at det er nødvendig med mudring av området for å etablere en 
ny brygge. Rådmannen viser til ansvarlig søkers kommentar at det ikke er søkt om 
eller planlagt mudring av området.  
 
For de øvrige anførslene til Hjemgaard og Tingstad m.fl. vises det til behandlingen av 
nabomerknadene i rammesøknaden. Det er rådmannens vurdering at klagers 
anførsler unntatt de som er behandlet over, ikke inneholder andre momenter enn de 
som allerede forelå i vurderingen i vedtaket av 12.10.2018. 
 
Vedrørende Vinnengs anførsler om at det foreligger manglende nabovarsling til han 
som eier av brygge F og som nabo er det rådmannens vurdering at det ikke var 
nødvendig at gnr./bnr. 111/59 skulle nabovarsles. Videre følger det av langvarig 
praksis og juridisk litteratur at sameiere eller servitutthavere i den eiendom som skal 
bebygges ikke har krav på varsel etter plan- og bygningsloven § 20-3 jf. «Plan- og 
bygningsrett» (O.J Pedersen m.fl. 2011 s. 154). Vinneng har således ikke noe krav 
som eier av brygge F til å bli varslet etter plan- og bygningsloven.  
 
De øvrige anførslene i klagen fra Vinneng er av privatrettslig karakter, og således i 
utgangspunktet ikke av betydning for tillatelsen. Rådmannen velger likevel 
kommentere det for å belyse alle sider av saken. 
 
Vinneng anfører at det mangler rettighetsgrunnlag for etablering av brygge, og at 
etableringen er i konflikt med brygge Fs rettigheter. Her vises det til at Kjærnes 
Marina DA ved tinglyst avtale har avtalt at de ikke vil legge ut en brygge nord for 
brygge F. Dette er uten betydning, da det ikke er Kjærnes Marina DA, eller 
selskapets eiere, som har søkt om etablering av en ny brygge.  
 
Vinneng viser til forhold som Kjærnes Marina DA har utført eller skal utføre på hhv. 
Brygge A og brygge E. Dette er forhold som ikke har betydning for denne saken. 
 
Videre anfører Vinneng at det ikke er juridisk grunnlag for anleggets bredde og 
plassering, og at bryggen ikke kan etableres med nødvendig avstand til Brygge F og 
samtidig ligge innenfor regulert område. Det er Rådmannens vurdering at innsendt 
situasjonskart viser at det er tilstrekkelig plass til en ny brygge innenfor området 
avsatt til småbåthavn. For øvrig vises det til ansvarlig søkers utregninger som viser at 
det er tilstrekkelig med plass til en ny brygge innenfor avsatt område til småbåthavn.  
 
Vinneng anfører også at tiltakshaverne mangler de nødvendige rettighetene for 
etablering av anlegg, og at to av eiendommenes strandrett vil bli plassert utenfor 
området avsatt til småbåthavn. Det er i forbindelse med rammesøknaden innsendt 
hjemmelshavernes tinglyste strandretter, og en erklæring fra grunneier Arne Kjærnes 
som samtykker til tiltaket. De tinglyste strandrettene begrenser ikke muligheten til å 
etablere brygge. Videre er rettsgrunnlaget for det omsøkte tiltaket tilsvarende det 
rettsgrunnlaget som bryggene A til F bygger på.  
 
Vinneng viser også i sin klage på noen uavklarte forhold som etter hans mening 
medfører at rammesøknaden må avvises.  
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Vinneng anfører at det ikke er av- og pålessingsfelt i området for en ny brygge, og at 
det ikke er parkering for brukere av en ny brygge. Trafikk- og parkeringsforhold er 
forhold som er utførlig behandlet i rammetillatelsen. En ny brygge G har de samme 
parkeringsmuligheter som de øvrige bryggene, og det er ikke av- og pålessingsfelt 
for de øvrige bryggene.  
 
Det er også anført at tiltaket mangler vann og strøm. Rådmannen er enig med 
ansvarlig søker at det ikke er et tiltak hvor det er krav om vann og strøm.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
12.10.2018. 
 
Vedtak av 12.10.2018 dok. 18/0237-9 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas 
til følge. Det er ikke grunnlag for å ilegge oppsettende virkning.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
 

 
Vedtak: 
HTM har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 
HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.10.2018. 
 
Vedtak av 12.10.2018 omgjøres og klagen tas således til følge.   
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen vurdering fordi: (fyll inn) 
 
Klageadgang: 
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 ønsker, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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