
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

  

MØTEINNKALLING 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 
Dato: 07.03.2019 kl. 16:30 NB! 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på 
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.   
 

Saksliste 

 Side 

Orientering 

1/19  Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 2 

Referatsaker 

Delegerte vedtak 

2/19 14/00237-49 Delegerte vedtak byggesak - 12.01.2019 - 25.02.2019 3 

Saker til behandling 

9/19 19/00596-2 Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg 4 

10/19 17/00189-54 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for 
helikopter -Søknad om dispensasjon 

9 

11/19 16/00157-28 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 20 

12/19 18/00597-17 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av 
landbruksbygning - Søknad om dispensasjon 

23 

13/19 18/01462-42 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse 

31 

14/19 14/03460-62 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme 34 

15/19 18/01320-20 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 – klage på vedtak 39 

16/19 18/02849-16 Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra 
kommuneplanen - klage på vedtak 

43 

    

 

http://www.as.kommune.no/


Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019  Side 2 av 47 

 

Ås, 27.02.2019 
 

 
Kjetil Barfelt 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 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. 

 
 
 
 
Orientering  
 
1/19 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
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1/19 19/00643-1 Fylkesmannens vedtak i klagesak om klage over avvisning av 

klage - Nordbyveien 96 - gnr. 102 bnr. 418 
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Delegerte vedtak  
 
2/19 14/00237-49 Delegerte vedtak byggesak - 12.01.2019 - 25.02.2019 
 

Dok.nr. Dokumenttittel Dok.dato Ansvarlig Vedtak 

18/03699-2 Gnr 4 bnr 1 - Klommesteinveien 50 - 
Tillatelse til tiltak - Bruksendring 

16.01.2019 JKNB Innvilget 

18/03434-5 Gnr 102 bnr 288 - Amunds vei 31 - Tillatelse 
til tiltak uten ansvarsrett - Bruksendring fra 
tilleggsdel til hoveddel 

16.01.2019 JKNB Innvilget 

18/03570-5 Gnr 74 - bnr 135 - Kroerveien 74 A - 
Tillatelsen til tiltak - Svømmebasseng 

17.01.2019 JKNB Innvilget 

18/01052-4 Gnr 54 bnr 99 - Måltrostveien 34 - Garasje - 
Ferdigattest 

17.01.2019 ITH Innvilget 

18/01197-5 Gnr 34 bnr 95 - Søråsveien 18 B - Garasje - 
Ferdigattest 

17.01.2019 BSH Innvilget 

17/00972-38 Gnr 110 bnr 62 - Ekebergveien  4B - Del av 
tomannsbolig  med garasje - Ferdigattest 

17.01.2019 BSH Innvilget 

17/00972-39 Gnr 110 bnr 62 - Ekebergveien  4A - Del av 
tomannsbolig  med garasje - Ferdigattest 

17.01.2019 BSH Innvilget 

18/02542-15 Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby 
barnehage – IG 1 - Grunnarbeider 
(hovedbygning) 

17.01.2019 JKNB Innvilget 

15/00435-
129 

Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås SLP – 
Utomhusanlegg Uraksen sør - Midlertidig 
brukstillatelse 

17.01.2019 ITH Innvilget 

14/03471-7 Gnr 61 bnr 167 - Hellinga 3 – Garasje - Avslag 
på søknad om dispensasjon 

17.01.2019 JKNB Avslått 

17/02626-8 Gnr 42 bnr 1 - Vitenparken Campus - 
Nødutgang fra kjeller i museumsbygning - 
Ferdigattest 

22.01.2019 ITH Innvilget 

19/00240-2 Gnr 42 Bnr 318 - Rådhusplassen 15 - 
Virksomhetsskilt - Utheng Ås frisørsalong - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

22.01.2019 BSH Innvilget 

19/00192-2 Gnr 15 bnr 38 - Åsulvs vei 11 A - Ny stålpipe - 
Tillatelse til tiltak 

23.01.2019 ACG Innvilget 

18/03517-6 Gnr 103 - bnr 185 - Rasmus Solbergsvei 2 - 
Dispensasjon og tillatelse til tiltak - 
Virksomhetsskilt 

01.02.2019 ACG Innvilget 
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Saker til behandling  

HTM-9/19 
Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  19/00596-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 9/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 11/19 13.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med 

utbygging av studentboliger i Skogveien. Formålet «Friområde» sør for Utveien 
kan benyttes til formål «Midlertidig anleggsområde» for plassering av en 
administrativ brakkerigg i inntil 3 år.  
 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at:  
 

a) Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål 
«Friområde». Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter 
anleggsperiodens slutt og senest en måned etter siste midlertidig 
brukstillatelse. Tiltakshaver er ansvarlig for istandsettingen. Friområdet skal 
tilbakeføres med en bedre standard enn dagens. Det skal utarbeides en plan 
for istandsetting av friområdet i dialog med naboer, velforening, NMBU og 
studentskipnaden. Planen skal godkjennes administrativt av kommunen.  

b) Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det 
legges til rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden 
der det evt. er behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom 
hele anleggsperioden. Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har 
varighet utover anleggsperioden. 

c) Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet 
omdisponeres til midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i 
anleggsperioden delvis kan erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og 
for å bedre det samlede tilbudet til beboerne i området etter at 
studentboligene er tatt i bruk. 

 

 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, plan, miljø, næring 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
 
Vedlegg:  
Dispensasjonssøknad, brakkerigg 
Redegjørelse for alternativ plassering av brakkerigg 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Dyrø&Moen arkitekter 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forslag til detaljreguleringsplan for del av Skogveien, er det søkt om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanen for å kunne plassere en brakkerigg på friområdet 
sør for Utveien, ved studentboligene. Ut fra en helhetlig vurdering er det vurdert som 
det beste alternativet for beboere i og utenfor anleggsområdet, og for 
gjennomføringen av byggeprosjektet.   
 
Det anbefales derfor at det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel med visse vilkår. Arealformålet «Friområde» kan benyttes til arealformål 
«Midlertidig anleggsområde» i anleggsperioden på 3 år.  
 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med bygging av studentboliger i Utveien på Kaja, ønsker utbygger å 
bruke friområdet sør for Utveien til en administrativ brakkerigg.  
 
I HTM-Sak 01/19, 24/1-2019, innstilte rådmannen på at det ble gitt tillatelse til 
etablering av brakkeriggen, uten særskilt søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Det ble imidlertid vedtatt at det kan tillates etablert 
kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, etter søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. (jf. vedtaket punkt 2). Det er nå søkt om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanen, jf. søknad datert 28/1-2019.   
  
Brakkeriggen er tenkt brukt til administrasjon for byggeprosjektet. Den vil bl.a. romme 
kontorer, møterom, garderober og wc, med et mindre antall parkeringsplasser for 
administrasjonen og besøkende. Parkeringsplass for håndverkerne vil bli etablert på 
selve anleggsområdet. Studentboligene skal være i bruk i anleggsperioden, og det er 
behov for parkeringsplasser og uteareal for dem. Det et også behov for driftsarealer 
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til maskiner, utstyr og bygningsdeler. Det skal tas hensyn til eksisterende vegetasjon 
rundt friområdet. Brakkeriggen skal plasseres på en slik måte at den er til minst mulig 
sjenanse for naboer og Kaja barnehage. Friområdet skal tilbakeføres til en bedre 
standard etter endt anleggsperiode.  
 
Det er vurdert tre alternative plasseringer av brakkeriggen på selve anleggsområdet 
(alt. 2, 3 og 4), jf. søknaden. Felles for disse, er at brakkeriggen kommer i konflikt 
med infrastruktur (høyspent, vann, varme), behov for parkeringsplasser for studenter 
og håndverkere og behovet for driftsareal. Disse plasseringene vil også gå utover 
eksisterende vegetasjon på anleggsområdet. Skal brakkeriggen plasseres på 
anleggsområdet, vil den måtte flyttes i anleggsperioden. Dette vil gå ut over 
framdriften av byggeprosjektet.  
 

 
 
 
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. Det kan stilles vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og 
bygningsloven §19-2 første ledd, andre punktum.  
 
 
Vurdering 
Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere, og tilgang til rekreasjons- og 
friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet.  
 
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.»  
 
For å vurdere arealene i kommunen i et slikt perspektiv, er bl.a. friluftsområdene i Ås 
sentrumsområde kartlagt og verdivurdert. Friområdet sør for Utveien er et leke- og 
rekreasjonsområde, og er klassifisert som et A-område (jfr. A, B og C-klasse). Det er 
et bearbeidet lekeareal som brukes som fotballbane mm. Det eies av NMBU og 
holdes vedlike av velforeningen. Verdibegrunnelse er at det er en fotball-løkke som 
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brukes av studenter og barn, og det finnes få alternativer til tilsvarende bruk i 
umiddelbar nærhet. 
 
Friområdet sør for Utveien ligget i nærheten av Åsmåsan og 
Frydenhaug/Ramlapinnen. Åsmåsan er klassifisert som et nærturterreng klasse A. 
Det er et mye brukt tur- og treningsområde for innbyggere i området. 
Frydenhaug/Ramlapinnen er også klassifisert som et nærturterreng klasse A. Det 
begrunnes med at det er et mye brukt sentrumsnært turområde med bålplass og 
variert skog.  
 
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 
erstatningsareal og ny grønnstruktur som er tilgjengelig for allmennheten.  
 
I denne saken søkes det om å bruke et friområde som midlertidig anleggsområde. 
Det er ikke mulig å legge til rette for lignende arealer i nærheten. Rådmannen mener 
derfor at det er viktig å sikre kvaliteten på og tilgangen til andre 
friområder/friluftsområder i nærheten som Åsmåsan og Ramlapinnen som kan være 
et alternativ for brukerne av friområdet sør for Utveien. Det er særlig viktig i dette 
tilfellet der anleggsområdet og anleggstrafikken vil utfordre bl.a. tilgjengeligheten til 
alternative friområder.  
 
Med økt antall innbyggere i Ås sentralområde generelt og med økt antall studenter i 
studentboligene spesielt, mener rådmannen det er sannsynlig at behovet for dette 
friområdet vil øke i framtiden. Området bør derfor utvikles og driftes i tråd med den 
økte bruken. Utviklingen av området bør skje i dialog med bl.a. naboer, 
studentnaboer, velforening, NMBU, studentsamskipnaden og kommunen. Dette kan 
med fordel ses i sammenheng med kommunens prosjekt «SMIL-møteplasser» i Ås 
sentrum. Det har som mål å etablere og revitalisere lavterskel møteplasser for barn, 
unge, seniorer og folk flest i bl.a. Ås sentralområde. 
 
Ramlapinnen er et viktig friområde og møteplass for fastboende og studenter. Det 
bærer preg av at det er mye brukt, og skal nå revitaliseres som del av prosjektet 
«SMIL-møteplasser». Planlagte tiltak er bl.a. å bygge en gapahuk og oppgradere 
bålplass og benker. Økt antall studentboliger vil med stor sannsynlighet øke bruke av 
dette området.  
 
På bakgrunn av de ulempene anleggsarbeidet får for beboere og studenter, mener 
rådmannen det er rimelig at utbygger bidrar til å utvikle friområdet etter 
anleggsperioden, og bidrar til å oppgradere Ramlapinnen under anleggsperioden.    
 
Alternativ C1 i miljøoppfølgingsprogrammet legges til grunn for anleggstrafikken, jfr. 
vedtak i HTM 24/1-2019. Her føres anleggstrafikken inn fra fylkesvei 152 via 
Lyngveien, og ut via Utveien og Samfunnsveien. Tiltak for å sikre anleggsveien for 
syklende og gående i området er vektlagt i miljøoppfølgingsplanen. Anleggstrafikken 
vil ha en slik karakter, at det vil være krevende å bruke friområdet sør for Utveien i 
anleggsperioden. Dette har rådmannen forståelse for.  
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Kommunen kan stille vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 
første ledd andre punktum. I denne saken kan dispensasjonen gis på vilkår om at:  
 
a. Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål 

«Friområde». Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter 
anleggsperiodens slutt og senest en måned etter siste midlertidig brukstillatelse. 
Tiltakshaver er ansvarlig for istandsettingen. Friområdet skal tilbakeføres med en 
bedre standard enn dagens. Det skal utarbeides en plan for istandsetting av 
friområdet i dialog med naboer, velforening, NMBU og studentskipnaden. Planen 
skal godkjennes administrativt av kommunen.  

b. Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det legges til 
rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden der det evt. 
er behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom hele 
anleggsperioden. Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har varighet 
utover anleggsperioden. 

c. Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet 
omdisponeres til midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i 
anleggsperioden delvis kan erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og for 
å bedre det samlede tilbudet til beboerne i området etter at studentboligene er tatt 
i bruk. 

 
Alle dispensasjoner som berører regionale og statlige myndigheters saksområde skal 
sendes disse for uttalelse før kommunen kan gi dispensasjon. Rådmannen vurderer 
det dithen at denne søknaden ikke berører regionale og statlige myndigheter 
saksområde i nevneverdig grad. Denne saken om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel sendes derfor ikke disse til uttalelse.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljømessige konsekvenser:  
Se vurderingen som helhet.  
 
Alternativ innstilling:  

1. Det gis ikke midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 
forbindelse med utbygging av studentboliger i Skogveien. Friområdet kan 
dermed ikke benyttes til midlertidig anleggsplass/brakkerigg. 

2. Det må finnes plass til midlertidig anleggsplass/brakkerigg innenfor 
planområdet.   

 
Konklusjon med begrunnelse:  
Etter en helhetlig vurdering der det er tatt hensyn til beboere, studenter og utbygger, 
mener rådmannen at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen ser at på kort sikte er ulempene ved å bruke 
friområdet til brakkerigg over en periode på 3 år, større enn fordelene. Men 
rådmannen mener det likevel er grunn til å gi midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanen i denne saken.  
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Begrunnelsen for dette er at:   
1. Kommunen har et ansvar for å sikre at dette byggeprosjektet blir gjennomført på 

en mest mulig effektiv måte, med minst mulig belastning for naboer, studenter, 
brukere av de øvrige friområdene og utbygger. 

2. Det søkes om midlertidig dispensasjon for en begrenset periode på 3 år. 
3. Friområdet vil settes i bedre stand etter endt anleggsperiode. 
4. Det stilles vilkår for dispensasjonen som vil:   

a) Sikre at friområdet sør for Utveien istandsettes til en bedre standard enn i 
dag i dialog med brukere og eiere av området.   

b) Sikre tilgjengelighet til andre friområder som kan brukes som 
erstatningsareal for friområdet sør for Utveien. 

c) Bidra til revitalisering av aktuelle friområder som kan brukes som 
erstatningsareal. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven kap. IV og Plan- og 
bygningslovens §1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet om vedtak 
kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
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HTM-10/19 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/00189-54 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 12/19 13.03.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. Letting og landing skal skje 
fra eksisterende plassering, som vist på figur 1 i saksutredningen.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 

1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover det som 

tillates for en naturlig (ikke-konsesjonspliktig) landingsplass, maks 12 
bevegelser per uke. 

3. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
4. Lørdager: Maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
5. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc.  
6. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 

 
Ås, 25.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø    07.03.2019 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1. Støyrapport T-1442, datert 15.11.2018 
Vedlegg 2. Uttalelse fra NMBU-Real-tek 
Vedlegg 3. Referat fra møte med Steinerskolen 
Vedlegg 4. Referat fra møte med Steinerbarnehagen 
Vedlegg 5 Referat fra samtale med Knut Halvor Aschjem 
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Vedlegg 6 Referat fra samtale med Olav Skuterud 
Vedlegg 7. Skriv fra luftfartstilsynet 
Vedlegg 8. Fylkesmannens vedtak, datert 28.09.2018 
Vedlegg 9. Brev fra tiltakshaver, datert 07.02..2019  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser fra naboer, vedlagt saken til forrige politiske behandling 
Naboenes klage på kommunestyrets vedtak, vedlagt behandling av klagesaken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Tiltakshaver søker om midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, for å drive helikopterflyging fra gnr/bnr 60/1, Haugerudveien 39.  
 
Dispensasjon med vilkår ble gitt av kommunestyret i vedtak av 21.03.2018. Vedtaket 
ble deretter påklaget av naboer til eiendommen.  
 
Fylkesmannen ga medhold i klagen og opphevet kommunestyrets vedtak.  
 
I henhold til fylkesmannens vedtak skal saken tas opp til ny vurdering og behandling i 
kommunestyret. Kommunestyret må vurdere saken med de premissene som er 
beskrevet i fylkesmannens vedtak. 
 
Som grunnlag for ny behandling i kommunestyret har tiltakshaver levert ny 
dokumentasjon som utdyper fordeler, ulemper og virkninger av tiltaket. Tiltakshaver 
søker nå om tillatelse til å opprettholde helikopterdriften på landingsplassen som 
brukes i dag (se figur 1). Dette er en endring fra dispensasjonssøknaden som ble 
behandlet i kommunestyret i forrige runde, hvor tiltakshaver søkte om å få etablere 
en ny landingsplass lenger øst på gårdstunet. 
 
Fakta i saken: 
Tiltakshaver Helge Thirud søker om midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, for å drive helikopterflyging fra gnr/bnr 60/1, 
Haugerudveien 39. Søknaden ble først mottatt av kommunen 19.05.2017. En 
redegjørelse for endrede forutsetninger for søknaden foreligger i brev datert 
07.02.2019 (vedlegg 9). 
 
Nor Aviation driver i dag helikopterdrift fra eiendommen, fra en asfaltert flate på 
eiendommens gårdstun. Driften er ikke i tråd med kommuneplanens arealformål, og 
krever derfor dispensasjon. Tiltakshaver søker om dispensasjon for å kunne 
opprettholde driften fram til vedtak av ny kommuneplan. Tiltakshaver jobber samtidig 
med innspill til kommuneplanens arealdel, og ønsker på sikt å etablere en regulert 
landingsplass med konsesjon på eiendommen.  
 
Dispensasjonssøknaden gjelder for flyging fra samme plassering som benyttes av 
helikopterselskapet i dag. Plasseringen er vist på figur 1, markert som eksisterende 
plassering. 
 
Rådmannen foreslår at tiltakshaver innvilges midlertidig dispensasjon, med vilkår 
som stort sett tilsvarer kommunestyrets vedtak av 21.03.2018. Begrunnelsen fremgår 
av saksutredningen. Vilkåret om at Ås kommune forutsetter å bli trukket med i 
utformingen av konsesjonsvilkårene bortfaller, ettersom tiltakshaver ikke har til 
hensikt å søke konsesjon med dagens plassering. 
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Figur 1. Tiltakshaver søker dispensasjon for helikopterflyving fra eksisterende landingsplass på eget gårdstun. Ny plassering 

spilles inn i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Tiltakshaver har tidligere søkt dispensasjon for en plassering lenger 

øst på gårdstunet, som ble innvilget av kommunestyret. Denne er ikke markert på kartet, men ligger øst for den nordligste 

bygningen som er tegnet inn. Kart hentet fra støyutredningen (SINTEF 15.11.2018). 

Historikk 
Ås kommune mottok søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen på 
eiendommen gnr/bnr 60/1, den 19.05.2017. Formålet med dispensasjonssøknaden 
var å etablere en godkjent landingsplass (med konsesjon) for helikopter på tomten. 
Konsesjonsbehandling krever at arealet først er godkjent til helikopterdrift av 
kommunen, enten ved arealformål i kommuneplan og regulering, eller ved 
dispensasjon.  
 
Tiltakshaver søkte opprinnelig om dispensasjon for 25-30 flybevegelser per uke. I 
løpet av den politiske behandlingen reduserte tiltakshaver søknaden til i gjennomsnitt 
12 bevegelser per uke, tilsvarende det som tillates for en ikke-konsesjonspliktig 
landingsplass (naturlig landingsplass). Tiltakshaver hadde frem til dette drevet 
helikoptervirksomhet fra eiendommen uten konsesjon, i om lag samme skala som det 
ble søkt om. Ny landingsplass skulle etableres lenger øst på gårdstunet. 
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Dispensasjonssøknaden ble behandlet første gang i hovedutvalg for teknikk og miljø 
(HTM) 24.08.2017 og i formannskapet 30.08.2017. Saken ble mindretallsanket til 
kommunestyret, som behandlet saken 25.10.2017. Grunnet nye opplysninger i 
saken, vedtok kommunestyret at saken skulle sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Søknaden ble behandlet på nytt i HTM den 01.03.2018, i formannskapet den 
07.03.2018, og deretter i kommunestyret 21.03.2018. Kommunestyret fattet vedtak 
om midlertidig dispensasjon, med vilkår. 
 
Berørte parter ble varslet om vedtaket i brev datert 05.04.2018. Vedtaket ble 
påklaget 26.04.2018, i brev signert 17 naboer, på 8 eiendommer. 
 
Klagesaken ble behandlet i HTM den 31.05.2018, i formannskapet den 
07.03.2018, og deretter i kommunestyret 21.03.2018. Klagen ble ikke tatt til følge, og 
ble dermed oversendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Fylkesmannens vedtak ble oversendt kommunen 01.10.2018. Fylkesmannen ga 
klagerne medhold og opphevet kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling av dispensasjonssaken 
Kommunestyret fattet 21.03.2018 følgende vedtak: 
 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå. 
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 

dager. 
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: Maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad» 
 
I saksfremstillingen vurderte rådmannen at tiltaket ikke ville tilsidesette hensynet bak 
LNF-formålet. Fordelene ved å beholde en ønsket, samfunnsnyttig virksomhet i 
kommunen, samt å kunne styre driften ved hjelp av konsesjonsvilkår, ble veiet opp 
mot ulempene med støy for naboene. Det ble lagt vekt på at deler av 
helikoptervirksomheten har tilknytning til innovasjonsmiljøet på Campus Ås, og at det 
er ønskelig å tilrettelegge for denne bedriften i kommunen. Også øvrig virksomhet 
skal bestå av samfunnsnyttige oppgaver, som bl.a. utbygging av nødnett for 
redningsetaten og bistand ved brann og redning. Det skal heller ikke foregå 
forlystelsesflyging fra landingsplassen.  
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Det ble vurdert at helikopterdrift på eiendommen ville føre til ulemper for naboene i 
form av støy, men at ulempene ved en dispensasjon ikke ville være større enn 
ulempene ved den driften som har funnet sted til nå. Det ble forutsatt at dagens drift, 
som er under konsesjonspliktig nivå, ville kunne opprettholdes også uten 
dispensasjon. 
 
Hovedmomenter i klagen 
Klagerne har i hovedsak anført at: 
- Kommunens vedtak om midlertid dispensasjon undergraver regelverkets 

intensjon. Dispensasjonsvilkårene er ikke oppfylt og arealformålet undergraves. 
Klagerne mener en må legge Fylkesmannens omgjørelsesvedtak i sak 
2014/24789 om Ski flyplass til grunn for behandlingen av 
dispensasjonsspørsmålet i denne saken. 

- Kommunen har lagt feil faktum til grunn i saken. Dagens drift er ikke lovlig 
etablert, slik kommunen legger til grunn.  

- Manglende vurdering av hensynet til barn og unge 
- Ikke tilstrekkelig varsling av beboere i nærområdet. 
- En slik endring av bruken bør skje gjennom en reguleringsprosess eller rullering 

av kommuneplanen. 
 
Fylkesmannens vurdering i klagesaken 
Fylkesmannens understreker i sitt vedtaksbrev at en landingsplass for helikopterdrift i 
utgangspunktet ikke er forenlig med alminnelige landbruksvirksomhet, og dermed i 
strid med arealformålet. Under tvil kommer Fylkesmannen likevel til at hensynet bak 
bestemmelsen ikke er vesentlig tilsidesatt i denne saken. De begrunner vurderingen 
med at dispensasjonen er tidsbegrenset frem til ny kommuneplanrullering, og at kun 
begrensede fysiske inngrep skal gjøres i arealet avsatt til LNF. Dette innebærer etter 
Fylkesmannens oppfatning at eiendommen med relativt enkle grep kan tilbakeføres 
til en landbrukseiendom.  
 
Fylkesmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene i denne saken. Fylkesmannen er ikke enig i kommunens vurdering om at 
støyen ikke blir verre som følge av dispensasjonen. De påpeker at kommunen tar 
dagens helikopterdrift som utgangspunkt i sammenligningen. Denne driften er ikke 
lovlig etablert og er i strid med arealformålet. Helikopterdriften det søkes 
dispensasjon for må derfor vurderes som en nyetablering, og må sammenlignes med 
den virksomheten som er tillatt innenfor LNF-formålet.  
 
Fylkesmannen understreker at støy alltid vil ses på som en ulempe i forbindelse med 
en dispensasjonsvurdering. Det legges særlig vekt på at en av naboene vil bli 
liggende i gul støysone, jf. T-1442, som følge av at tiltakshaver flytter 
landingsplassen lenger øst på gårdstunet. Dette alene er etter Fylkesmannen syn en 
betydelig ulempe og er ikke i tilstrekkelig grad vektlagt av kommunen. Etter 
Fylkesmannen syn er det ikke tilstrekkelig å forutsette at det vil bli gjort 
støydempende tiltak i forbindelse med senere konsesjonsbehandling. 
Ulempevurderingen må knyttes til de faktiske ulempene naboer får som følge av 
plasseringen av helikopterlandingsplassen. 
 
Fylkesmannen opphever med denne begrunnelsen kommunens vedtak, og 
returnerer saken til kommunen for fornyet behandling. Kommunen må i denne 
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behandlingen foreta en fornyet og mer grundig dispensasjonsvurdering sett hen mot 
lovlig etablert drift på eiendommen. Kommunen bør også vurdere om 
reguleringsplikten etter pbl. § 12-1 (3) kommer til anvendelse for tiltaket. 
 
Etter samtale med saksbehandler i fylkesmannen, har Rådmannen fått opplyst at en 
ny dispensasjonsvurdering bør bygge på et bredere informasjonsgrunnlag, hvor 
hensynet til landbruk, naboer, skoler/barnehage o.l. i et større område utredes. 
Det må fremheves at helikopterdriften fram til nå har vært i strid med arealformålet, 
og ikke kan brukes som utgangspunkt i en vurdering av fordeler og ulemper. 
En eventuell dispensasjon kan kun gis midlertidig, og det forventes at området etter 
hvert reguleres slik at helikoptervirksomheten er i tråd med arealformålet. 
 
Tilleggsdokumentasjon og endringer ved ny behandling av saken 
Tiltakshaver har redegjort for sitt syn på de sentrale momentene i fylkesmannens 
klagevedtak, i brev datert 07.04.2019. Det fremgår at tiltakshaver nå søker om 
tillatelse til å opprettholde helikopterdriften på plasseringen som brukes i dag (se 
figur 1). Dette er en endring fra dispensasjonssøknaden som ble behandlet i 
kommunestyret i forrige runde, hvor tiltakshaver ønsket å flytte landingsplassen 
lenger øst, og således tettere opp til nærmeste nabo.  
 
Dispensasjonen søkes med varighet frem til vedtak av ny kommuneplan. Tiltakshaver 
jobber samtidig med å foreslå en ny plassering av landingsplassen, ved tunnelåpning 
for ny E18, som innspill til rullering av kommuneplanen og en påfølgende 
detaljregulering. Tiltakshaver har ikke til hensikt å søke konsesjon fra luftfartstilsynet 
for helikopterdrift på dagens landingsplass. Dispensasjonssøknaden har først og 
fremst som formål å gjøre dagens drift lovlig frem til tiltakshaver kan etablere en 
regulert landingsplass. 
 
Tiltakshaver har levert følgende tilleggsdokumentasjon som er vedlagt saken: 
- Støyutredning, datert 15.11.2018. Utredningen gjør rede for at kun tiltakshavers 

egen bolig blir liggende i gul støysone ved drift fra dagens plassering. 
- Referat fra møter med Steinerskolen, Steinerbarnehagen og grunneiere på to 

landbrukseiendommer med dyrehold i nærheten. Referatene dokumenterer at de 
berørte partene er informert om tiltakshavers planer for helikopterdriften. I 
henhold til referatene har ingen av grunneierne på landbrukseiendommene 
opplevd negative konsekvenser for dyr eller mennesker. Skolen og barnehagen 
har heller ikke vært plaget av virksomheten som har pågått til nå.  

- Uttalelse fra dekan ved Fakultet for realfag og teknologi på NMBU, som beskriver 
betydningen av NorAviations virksomhet på Haugerud for innovasjonsmiljøet 
tilknyttet NMBU.  

- Brev fra Luftfartstilsynet om at landingsplassen egner seg til formålet. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har vurdert dispensasjonssøknaden på nytt, med forutsetningene som 
er beskrevet i fylkesmannens vedtaksbrev. Tiltakshavers endringer i søknaden etter 
forrige kommunestyrebehandling er redegjort for over, og ligger også til grunn for 
vurderingen.   
Dispensasjonssøknaden er vurdert med grunnlag i dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
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«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.» 
 
Rådmannen vurderer at etablering av midlertidig landingsplass på tiltakshavers 
gårdstun ikke vesentlig tilsidesetter LNF-formålet i kommuneplanen. Vurderingen er i 
tråd med tidligere saksfremstilling og fylkesmannens vurdering. Dette begrunnes 
med at landingsplassen vil bli liggende i et etablert gårdstun, og ikke vil berøre 
områder som i dag er dyrket mark eller friluftsområder. Plassen som skal brukes er 
asfaltert. Landbrukskontoret har påpekt at arealet ikke er registrert som dyrket eller 
dyrkbar jord. 
 
Tiltakshaver har siden forrige behandling undersøkt konsekvenser av 
helikopterdriften for omkringliggende landbrukseiendommer med husdyrhold. 
Referater fra møter med grunneierne tilsier at disse ikke har opplevd negative 
virkninger av driften som har pågått til nå. Dokumentasjonen tyder på at 
helikopterdriften det søkes om ikke er til hinder for landbruket i en større omkrets. 
Rådmannen vurderer at det dermed ikke er behov for ytterligere utredninger av dette 
temaet som en del av dispensasjonssøknaden. 
 
Hensynet til barn og unge er dokumentert av tiltakshaver, gjennom referater fra 
møter med Steinerskolen og Steinerbarnehagen. Rådmannen bemerker at verken 
skole eller barnehage har uttalt seg negativt til helikopterdriften som har pågått til nå. 
Rådmannen ser det ikke som nødvendig å gjøre ytterligere vurderinger av barn og 
unges interesser i denne saken. 
 
Videre må det vurderes om de samfunnsnyttige fordelene ved helikopterdriften på 
tiltakshavers gårdstun, er klart større enn ulempene med støy for naboene. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er å tilrettelegge for de samfunnsnyttige 
oppdragene som helikopterselskapet utfører generelt, samt tilrettelegge for 
samarbeid mellom lokalt næringsliv og innovasjonsmiljøet på Campus Ås. 
Oppdragene som utføres fra Holstad inkluderer blant annet utbygging og vedlikehold 
av nødnett, skogbrannberedskap, og utbygging og vedlikehold av strømforsyningen. 
Som fylkesmannen påpeker er dette kommersiell virksomhet. Rådmannen vil likevel 
påpeke at det ikke skal foregå forlystelsesflyging fra landingsplassen. Det er dermed 
samfunnsnyttige oppgaver som berøres dersom driften på Holstad stanses. 
 
Vedlagte uttalelse fra RealTek, NMBU, redegjør for NorAviations samarbeid med 
oppstartsselskapet AirToolbox, som har sitt daglige virke på Campus Ås. Selskapet 
er en del av innovasjonsmiljøet tilknyttet universitetet, og har utstrakt involvering av 
studenter i sine prosjekter. I arbeidet med å utvikle roboter for vedlikehold av 
høyspentledninger, er de avhengige av tilgang på NorAviations helikoptre og 
landingsplassen på Holstad. Rådmannen mener dette tyder på at det er behov for 
den typen fasiliteter som tilbys på Holstad, innenfor en rimelig geografisk avstand fra 
Campus Ås, slik at denne typen samarbeid kan videreutvikles. Rådmannen mener 
videre at riktig lokalisering av en mer permanent landingsplass bør fastsettes i 
kommuneplan. En fordel med å gi dispensasjon er at man beholder virksomheten i 
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kommunen frem til det eventuelt reguleres en mer permanent landingsplass, enten 
på tiltakshavers eiendom eller på en annen tomt i kommunen.  
 
I henhold til fylkesmannens vedtak skal all støy vurderes som en ulempe. Drift fra 
dagens plassering skal også betraktes som en nyetablering, og ulempene må derfor 
ses opp mot en situasjon uten helikopterdrift. Gitt disse premissene er det åpenbart 
at tiltaket det søkes dispensasjon til vil medføre ulemper for naboene. Som 
fylkesmannen etterlyser må disse ulempene konkretiseres. 
 
Tiltakshaver har fått utarbeidet en støyutredning basert på dagens trafikkmønster, 
plassering og antall bevegelser (maks 12 per uke). Utredningen dekker den 
aktiviteten som tiltakshaver nå søker om å opprettholde. Kun tiltakshavers egen bolig 
faller innenfor gul støysone ved denne plasseringen, jf. figur 8-1 i vedlagte 
støyutredning. Tiltakshaver har sånn sett unngått den største belastningen ved 
plasseringen som ble foreslått i forrige runde, hvor én nabo ble liggende i gul 
støysone. Dette ble av fylkesmannen ansett som en betydelig ulempe.  
 
Det bør påpekes at flere av naboene har uttalt at de opplever dagens 
helikoptertrafikk som plagsom, også utenfor gul støysone. Det påpekes bl.a. at 
lydnivået er høyt nok til å avbryte vanlige samtaler. Rådmannen mener likevel at 
vurderingen av hvor stor belastning dette utgjør, må ta hensyn til at antallet 
støyhendelser er lavt. Tiltakshaver har redegjort for at hørbar støy vil være ca. 3-5 
minutter ved oppstart og ca. 2-3 minutter ved landing, i snitt én letting og landing per 
dag, og maks 12 bevegelser per uke. Rådmannen mener dette omfanget taler for at 
ulempene ved å gi dispensasjon er moderate, selv om hver enkelt støyhendelse kan 
oppleves som plagsom av berørte naboer. 
 
Ved en veiing av fordeler opp mot ulemper, kommer rådmannen frem til at 
dispensasjon kan innvilges i denne saken. Selv om naboene vil kunne oppleve 
støyen fra letting og landing som plagsom, er det andre argumenter som taler for at 
Ås kommune bør tilrettelegge for denne typen virksomhet i kommunen. Argumentene 
knytter seg til samfunnsnyttige oppdrag som brannberedskap, men også til 
videreutvikling av et etablert samarbeid med studenter og oppstartsbedrifter på 
Campus Ås. Rådmannen legger vekt på at de verste ulempene er unngått ved at 
ingen naboer blir liggende i gul støysone. Rådmannen legger også vekt på 
dispensasjonens korte varighet, ettersom arbeidet med ny kommuneplan vil starte i 
løpet av høsten 2019. Landingsplassen det søkes dispensasjon til vil ikke være et 
permanent tiltak, og det skal ikke gjøres fysiske inngrep i LNF-området. 
Dispensasjonen vil ha som fordel at kommunen kan beholde en samfunnsnyttig 
virksomhet, fram til det er vurdert om en mer permanent lokalisering av virksomheten 
kan fastsettes i kommuneplanen.  
 
Rådmannen slutter seg for øvrig til fylkesmannens vurdering av at en 
helikopterlandingsplass prinsipielt sett bør reguleres, slik at virksomheten er i tråd 
med arealformålet. I denne saken mener rådmannen at en midlertidig dispensasjon 
likevel kan innvilges, så lenge varigheten er tydelig begrenset, og tiltakshavers 
langsiktige ønske er å regulere.  
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Alternativ innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommunestyre søknad 
om dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027. 

 
I henhold til fylkesmannens vedtak må all helikoptervirksomhet på eiendommen 
opphøre dersom dispensasjonen ikke innvilges. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen mener at søknad om midlertidig dispensasjon fra LNF A-formålet kan 
innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2. 
 
Rådmannen vurderer at hensynet bak LNF-A-formålet i kommuneplanen ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt dersom en midlertidig dispensasjon innvilges i denne saken.  
 
Det vurderes at de samfunnsnyttige fordelene ved å gi midlertidig dispensasjon til 
helikoptervirksomhet på eiendommen, er større enn ulempene med støy for 
naboene. Fordelen er at kommunen tilrettelegger for en samfunnsnyttig virksomhet 
med koblinger til Campus Ås, fram til det er vurdert om en mer permanent 
lokalisering av virksomheten kan fastsettes i kommuneplanen. Støyende aktivitet er 
begrenset til i gjennomsnitt én letting og landing per dag. Ingen naboer blir liggende i 
gul støysone. 
 
Dispensasjonen gis midlertidig, frem til endelig vedtak av ny kommuneplan. Ås 
kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover 12 bevegelser per uke. 
 
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. 
 
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-11/19 
Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-28 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 2/19 06.03.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 11/19 07.03.2019 
3 Formannskapet 13/19 13.03.2019 
4 Kommunestyret   
 
 
 

Innstilling fra Plan- og byggekomiteen publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del av 

forprosjektet for Åsgård skole.  
2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
 
Ås, 20.02.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
rådmann kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Multiconsult - Vurdering av parkeringskjeller under Åsgård skole 
 
Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 3/16 Åsgård skole - mulighetsstudie på Søråsjordet 
PBK-Sak 20/16 Mulighetsstudie 
HOK-Sak 6/17 Mulighetsstudie 
HTM-Sak 1/17 Mulighetsstudie 
HTM-Sak 82/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift 
F-Sak 80/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift 
K-Sak 62/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift 
HTM-Sak 14/18 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 
UR-Sak 10/18 Åsgård skole. Konsept 
RMNF-Sak 10/18 Åsgård skole. Konsept 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-byggekomiteen-06-03-2019.350480.MD1I618975o9d21.pts.html
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PBK-Sak 9/18 Åsgård skole. Konsept 
HOK-Sak 15/18 Åsgård skole. Konsept 
HTM-Sak 37/18 Åsgård skole. Konsept 
F-Sak 50/18. Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
PBK-Sak 12/18 Åsgård skole. Ev. konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
HTM-Sak 68/18 Åsgård skole. Ev. konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
F-Sak 79/18 Åsgård skole. Ev. konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
F-Sak 89/18 Åsgård skole. Ev. konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
K-Sak 83/18 Åsgård skole. Ev. konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 21.11.2018 (K-Sak 83/18) å opprettholde vedtaket fra  
20. juni 2018 (K-Sak 43/18) vedrørende konsept for Åsgård skole, med noen 
presiseringer.  
 
Det vises til vedtaket den 21.11.2018, pkt. 1, underpunkt e., «Det skal vurderes å 
etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler av skoleområdet.» 
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket foretatt en vurdering av mulighetene for å 
etablere en nedgravd parkeringskjeller under hele eller deler av nye Åsgård skole. 
 

Fakta i saken: 
Det er foretatt en vurdering av gjennomførbarheten og kostnadskonsekvensene av å 
etablere en parkeringskjeller under hele eller deler av skolebygget. Det er ikke 
foretatt en vurdering av å etablere en parkeringskjeller som går utenfor skolens 
bygningskropp. 
 

Vurderingene er foretatt av Multiconsult AS som er engasjert som tekniske rådgivere 
for prosjektet med Åsgård skole. 
 

Gjennomførbarhet 
Basert på de geotekniske undersøkelsene kan det graves ned ca. 4-5 meter med 
åpen skjæring (graveskråninger). Det anbefales en stiv bunnkonstruksjon som 
utføres vanntett opp til rundt 2 meters dybde. En nedgrav kjelleretasje gir en god 
fundamenteringsløsning for et nytt skolebygg. 
 

Hvis skolebygget etableres uten nedgravd kjeller, vil skolebygget måtte 
fundamenteres med borede stålkjernepeler. 
 

Det vises for øvrig til vedlagte notat fra Multiconsult AS.  
 

Antall parkeringsplasser 
Det er i denne vurderingen forutsatt at Åsgård skole bygges i tre plan med en 
grunnflate på ca. 2 600 m² og en flerbrukshall på ca. 1 950 m². Ved å bygge en 
parkeringskjeller under hele arealet, vil dette gi ca. 170-175 parkeringsplasser. 
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Det kan være et alternativ å senke flerbrukshallen én etasje ned i bakken for å 
redusere høyden på hallen. Hvis man senker flerbrukshallen og kun etablerer 
parkering under selve skolebygget vil dette gi ca. 100 parkeringsplasser. 
 
Antall parkeringsplasser er grovt anslått basert på overordnet arealbehov, og vil 
variere ut fra hvilken endelig løsning/utforming det blir på selve skolebygget. 
 
 

Økonomi 
Det er utarbeidet et grovt kostnadsanslag på to ulike løsninger: 

 Nedgravd parkeringskjeller på 4 550 m² 
 Fundamentering av skolebygget uten kjeller 

 

En løsning med en nedgravd parkeringskjeller på 4 550 m² er kostnadsberegnet til 
ca. 36,2 mill. kroner. En løsning hvor hele skolebygget og flerbrukshallen bygges 
uten kjeller er kostnadsberegnet til ca. 18,5 mill. kroner. Kostnadsforskjellen er ca. 
17,7 mill. kroner. Dette utgjør en kostnad på ca. 100 000 kroner/parkeringsplass. 
 

Hvis man senker flerbrukshallen og bare bygger en parkeringskjeller under selve 
skolebygget (2 600 m²), er kostnadsforskjellen beregnet til ca. 11,0 mill. kroner.    
 

Vurdering: 
Det er mulig å bygge en nedgravd parkeringskjeller med de grunnforholdene som er 
på Åsgård skole. Tilleggskostnadene utgjør i overkant av 100 000 kroner pr. 
parkeringsplass.  
 

Fordelene med en nedgravd parkeringskjeller er at man kan unngå parkering 
innenfor skoleområdet og langs adkomstveiene til skolen (Skoleveien). Dette vil bidra 
til økt uteareal for skolen og gi bedre sikkerheten for gående/syklende til/fra skolen. 
 

I tillegg til parkering for biler, kan sykkelparkeringen for de ansatte også plasseres i 
en kjeller. Dette vil også kunne bidra til økt uteareal og hindre tyveri og hærverk. 
 

Nedkjøringsrampen vil ta noe uteareal som ellers ikke ville vært nødvendig, men 
dette kan kompenseres ved å fjerne dagparkering som ellers ville vært nødvendig.  
 

En parkeringskjeller med 100 plasser vil i stor grad bedre forholdene for bruken av 
flerbrukshallen, både ved idretts- og kulturarrangementer.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Se avsnitt om økonomi over. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Økt tilgang til parkering vil medføre økt bilbruk. Det er imidlertid fortsatt en stund igjen 
til det er fullgodt kollektivtilbud som erstatter behovet for bruk av bil for skolens og 
hallens besøkende. Det bør legges opp til både sykkelparkering og ladestasjoner for 
el-bil i p-kjelleren. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det i forprosjektet for Åsgård skole utredes en nedgravd 
parkeringskjeller under selve skolebygget. En slik løsning vil få plass til ca. 100 biler, 
noe avhengig av utformingen på skolebygget. 
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Ved etablering av en parkeringskjeller vil man få frigjort arealer som kan benyttes til 
uteområde for skolen, og bidra til økt sikkerhet ved at gateparkering rundt skolen kan 
reduseres. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-12/19 
Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av 
landbruksbygning - Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Saksnr.:  18/00597-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 12/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 14/19 13.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 

midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
verksted/lager for biler på gnr 118 bnr 1. Ved opphør av bruk til dette formål skal 
bygget tilbakeføres iht. opprinnelig tegningsgrunnlag for landbruksbygning.  

2. Det tas forbehold om at Fylkesmannen i Oslo og Viken ikke motsetter seg tiltaket.  
3. Tiltaket krever at Statens vegvesen gir avkjørselstillatelse fra Sundbyveien i 

henhold til § 40 i Vegloven.  
4. Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom 

verksted/lager for biler i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for 
omgivelsene.  

5. Rådmannen behandler byggesøknaden for øvrig etter delegert fullmakt. 
 
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
  Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Søknad med redegjørelse for dispensasjon 
 
2. Situasjonskart gnr 118 bnr 1 - Fjellstad gård 
3. Plan- og fasadetegninger landbruksbygning 
4. Uttalelse fra Follo Landbrukskontor 
5. Samtykke fra Arbeidstilsynet 
6. Uttalelse fra Statens vegvesen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker, Ottesen Byggconsult v/Øystein Bagge Ottesen 
Tiltakshaver, Solveig Irene Fjeldstad, Fjeldstadveien 50, 1407 Vinterbro 
 
 
 
 

Saksutredning: 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at midlertidig dispensasjon for bruksendring til verksted/lager 
bør innvilges under forutsetning at bygget enkelt kan tas i bruk til landbruksformål i 
fremtiden dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk medføre vesentlig 
trafikkøkning og ulempe for omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller støv 
kan kommunen oppheve dispensasjonen.  
 

Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
 

Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 

Rådmannen tilrår at det innvilges midlertidig dispensasjon på ubestemt tid for 
bruksendring fra landbruksbygg til verksted/lager jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2.  
 

Fakta i saken: 
Eiendommen på Fjellstad gård består av 84,6 dekar fulldyrket jord og totalt er 
eiendommen 100,7 dekar. Driftsbygningen er ca. 60 meter x 12 meter (ca. 720 m² 
grunnflate) og det er kjeller under deler av bygningen. Eier er Solveig Irene Fjeldstad, 
som bor på gården. Eiendommens jord leies bort og drives med kornproduksjon av 
en nabo. 

 
Kartutsnitt Fjellstad gård – avkjørsel sydøst fra Sundbyveien. 
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Hønsehuset er leid ut til verksted hvor det foretas ombygging og restaurering av 
gamle biler og amerikanske biler samt lagring av disse. Verkstedet har vært i drift en 
stund uten at det er søkt bruksendring. 
 
Leietaker Pony Performance AS v/Stig Andresen kontaktet kommunen den 
01.02.2018 for å rådføre seg om hvordan verkstedet kunne fortsette å drive i 
lokalene innenfor lovlige rammer. Verkstedet hadde hatt tilsyn og øvrige myndigheter 
krevde dokumentasjon for lovlig drift. Tiltaket krever tillatelse i henhold til Plan- og 
bygningsloven. 
 
Tiltakshaver, Solveig Irene Fjeldstad, har derfor engasjert Ottesen Byggconsult 
v/Øystein Bagge Ottesen som ansvarlig søker for tiltaket. 
Det er søkt om bruksendring fra hønsehus til verkstedbygning, samt søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra LNF-A til endret formål.  
 
Søknaden og dispensasjonssøknad ble mottatt 23.03.2018, med kompletteringer 
09.11.2018. Vedlegg 1, 2 og 3 
 
 

 
Hønsehuset som ønskes bruksendret til verksted/lager – er ringet inn. 

 
 
Fakta og vurderingsgrunnlag: 
Eiendommen gnr/bnr 118/1er disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, 
underformål A. Her tillates det kun tiltak som er nødvendige for landbruk og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens eget ressursgrunnlag.  
 
Verksted dekkes ikke av dette og er dermed i strid med LNF-A-formålet. Av denne 
grunn er det søkt om dispensasjon. Søknaden anses tilstrekkelig begrunnet, jf. pbl. § 
19-1.  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Søknaden begrunnes med at det ikke lenger er behov for bygningen som hønsehus 
da driften er avviklet, eller landbruksbygg da jorden er leid bort. Tiltakshaver har ikke 
behov for bygningsarealet til eget formål og mener derfor det vil være hensiktsmessig 
å leie ut arealene til lokale bedrifter med behov for verksted m.v.  
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Uttalelser lokale, regionale og statlige myndigheter: 
 
Landbrukskontoret i Follo (vedlegg 4): 
Landbrukskontoret viser til Veileder fra Landbruks- og matdepartementet (H-2401 
Garden som ressurs). Landbrukskontoret peker på at Driftsbygningen/hønsehuset 
har ingen landbruksmessig bruk/nytte i dag og jorden er leiet ut. Formålet bilverksted 
er imidlertid ikke i tråd med arealformålet for området som er landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF). En dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen synes å 
være nødvendig. 
 

Landbrukskontoret mener det kan åpnes for bruksendring/dispensasjon da 
verksteddrift i det omfanget som er nevnt i søknaden ikke vil være til hinder for 
normal landbruksdrift av eiendommen eller i området for øvrig. 
 
Arbeidstilsynet (vedlegg 5): 
Det foreligger samtykke på vilkår fra Arbeidstilsynet i dokument 18/00597-11, datert 
06.11.2018. Vilkåret gjelder at ventilasjonsløsning for personaldel/kontor skal oppfylle 
krav til tilstrekkelig luftskifte og ha virkning som gir tilfredsstillende inneklima i 
henhold til gjeldene krav. 
 
Statens Vegvesen Region Øst – SVV (vedlegg 6): 
Avstand fra eksisterende hønsehus og fv. 56 er ca. 460 m. 
De skriver, av søknaden framgår at verksted skal brukes til å restaurere gamle biler. 
Det er litt uklart om den omsøkte virksomhet også skal brukes som bedrift med 
ansatte og lærlinger til bilmekanikerfaget som det er opplyst om tidligere. 
Den omsøkte virksomheten er i strid med overordnede føringer for samordnet areal- 
og transportplanlegging. Av hensyn til trafikksikkerhet langs fv. 56 (Sundbyveien) er 
det ugunstig å tillate mer biltrafikk. Statens vegvesen vil derfor fraråde Ås kommune 
å dispensere for en bruksendring slik det søkes om. 
 

En eventuell bruksendring fra hønsehus til verksted utløser krav om ny 
avkjøringstillatelse etter § 40 i Veglova. Statens vegvesen vil behandle en eventuell 
søknad om avkjøringstillatelse etter at dispensasjonssaken er endelig avgjort. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken – FMOV (ettersendes): 
Ved en inkurie er dispensasjonssøknaden sendt til FMOV på et for sent tidspunkt, vi 
forventer at en uttalelse vil foreligge innen saken behandles i Formannskapet den 
13.03.2019 
Det tas utgangspunkt i at FMOV ikke finner vesentlige momenter som taler for et 
avslag på dispensasjonen. Enhver dispensasjonssak skal behandles konkret, men ut 
ifra tidligere saker har vi grunn til å tro at FMOV vil ha en positiv holdning til 
dispensasjonssøknaden. 
 
Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden: 
Rådmannen vurderer dispensasjonssøknaden helt konkret etter vilkårene i 
dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier 
følgende: 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019  Side 28 av 47 

 

«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). 
 
Kommuneplanen er styrende i dette området og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen 
er et juridisk bindende dokument, som før den vedtas går gjennom omfattende 
demokratiske prosesser. En dispensasjon fra denne planen vil derfor alltid kunne 
bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle 
landbruksarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal bevares 
i størst mulig grad og kulturmiljøer skal ivaretas. 
 
Kommuneplanen ble rullert og vedtatt 03.02.2016, og er således av nyere dato. 
Kommuneplanens arealdel består av rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som kan iverksettes og hvilke nye tiltak og ny arealbruk som ikke skal 
tillates. I tillegg legger kommuneplanen klare føringer for hvilke viktige hensyn som 
må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel angir altså 
hvordan nasjonale og regionale mål og retningslinjer, samt overordnede planer skal 
ivaretas.  
 
Ås kommune har i kommuneplanens arealdel tatt stilling til hvor man ønsker 
næringsvirksomhet i kommunen. Omsøkt tomt er disponert til LNF-A-formål, noe som 
i seg selv gir en føring om at det ikke er ønskelig med annen næringsvirksomhet enn 
landbruk i dette området. 
 
Omsøkt bygning benyttes imidlertid ikke lenger til landbruk. Rådmannen har derfor 
forståelse for at tiltakshaver ønsker å benytte bygget til andre formål, slik at det ikke 
blir stående til forfall. Rådmannen presiserer likevel at en slik endret bruk kun bør 
aksepteres i saker hvor driften ikke vil medføre vesentlig ulempe for omgivelsene.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at dersom det kun innvilges midlertidig 
dispensasjon på ubestemt tid, med forbehold om at bygget skal kunne tilbakeføres til 
landbruksformål i fremtiden, så vil tiltaket ikke vesentlig tilsidesette de hensyn LNF-
formålet er satt til å ivareta.  
 
Omsøkt drift vil kunne medføre økt trafikk av tungtransport på Sundbyveien. Statens 
vegvesen fraråder da også å gi en dispensasjon i denne saken, samtidig som de sier 
at de vil behandle saken etter at kommunen evt. har behandlet 
dispensasjonssøknaden. Rådmannen mener derfor kommunen bør forbeholde seg 
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retten til å oppheve dispensasjonen dersom driften viser seg å medføre trafikale 
ulemper for omgivelsene eller andre utfordringer som støy eller støv.  
 
Rådmannen mener likevel fordelen ved at bygget blir tatt i bruk og benyttes til annet 
formål må kunne vektlegges i denne saken så lenge bygget på nytt kan tas i bruk til 
landbruksformål i fremtiden dersom det blir behov for dette.  
 
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at Follo Landbrukskontor 
stiller seg positive til å innvilge dispensasjon i denne saken.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta.  
 
Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Dette forutsetter likevel at bygget enkelt kan tas i bruk til landbruksformål i fremtiden 
dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk medføre vesentlig ulempe for 
omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller støv kan kommunen oppheve 
dispensasjonen.  
 
Basert på disse forutsetningene vurderer rådmannen at vilkårene for å kunne innvilge 
midlertidig dispensasjon jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2 er oppfylt.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden innvilges: 
Ingen 
 
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. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet.  
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken vil medføre at hensynene bak 
LNF-A-formålet blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, fordi: ______ 
(fyll inn). 
 
Formannskapet mener at følgende ulemper ved å innvilge dispensasjon vurderes for 
å veie tyngre enn fordelene etter en samlet vurdering: _____(fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden avslås: 
Ingen 
 
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. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-13/19 
Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse 
 
Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  18/01462-42 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 13/19 07.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagens anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 22.08.18.  
 
Vedtak av 22.08.18. opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen                                   Nils Erik Pedersen 
Rådmann                                                Kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Klage, datert 27.09.18 
2. Tillegg til klage, datert 05.10.18 
3. Tillegg til klage, datert 01.11.18 
4. Oppfølging til klage, datert 21.01.19 
5. Rammetillatelse, datert 22.08.18 
6. Situasjonsplan, mottatt 08.08.18 
7. Fasadetegninger, mottatt 08.08.18 
8. Plantegning nedre plan, mottatt 08.08.18 
9. Plantegning øvre plan, mottatt 08.08.18 
10. Sol- /skyggediagram (fra planbeskrivelsen) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle relevante dokumenter vedlagt saken 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Erik Bærøe 
Meinich Arkitekter AS 
Solbergkrysset Ås AS 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det foreligger klage på rammetillatelse for nytt bilanlegg, byggetrinn 2 ved 
Solbergkrysset. Rådmannen vurderer at det i klagen ikke fremkommer momenter 
som bør medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av 
rådmannens vedtak av 22.08.18. Vedtak av 22.08.18 bør opprettholdes og saken 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Rammetillatelse for næringsbygg /bilanlegg, byggetrinn2, ble 22.08.18 innvilget i 
delegert sak 18/01462-15, jf. vedlegg 5.  
 
Vedtaket er påklaget av en av beboer i sameiet Skitunet boligsameie. Klagen ble i 
delegert sak 18/01462-21 og HTM-sak 81/18 avvist, men denne avvisningen er 
opphevet av Fylkesmannen da han finner at klager har rettslig klageinteresse og at 
klagen er innsendt innenfor klagefristen. Klagen tas derfor til behandling. 
 
Eiendommen omfattes av R-274 «Reguleringsplan for Solbergkrysset», vedtatt 
18.06.14. Tiltaket er samsvar med vedtatt reguleringsplan. 
 
Klagens innhold: 
Klagen går i korthet ut på: 

 Grad av utnytting er beregnet feil. 

 Gesimshøyden er økt fra kote 150,0 til 151,5, dette er et avvik fra 

reguleringsplanen. Takbygg over fastsatt kotehøyde er ikke tillatt uten 

dispensasjon fra reguleringsplan..  

 Veiløsningen langs viltkorridoren er ikke akseptabel da denne er til betydelig 

sjenanse for beboerne i de nærmeste blokkene, med hensyn på utsyn, 

lydforhold og forurensning. 

 Antall parkeringsplasser går ut over reguleringsplanens rammer. 

 Solforholdene for beboerne i de nærmeste blokkene blir vesentlig forringet. 

Etterlyser sol- /skyggeillustrasjoner.  

 Utbyggingen forventes å løse boligsameiets støyproblemer mot Søndre 

tverrvei. 

 Prosjektert glassvegg som vender mot boligsameiet medfører innsyn til 

leiligheter og mener glassvegg bør vende i retning sør.  
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Vurdering: 
Grad av utnytting er beregnet etter bestemmelsen i Teknisk forskrift, Veiledningen 
«Grad av utnytting» og NS3940 «Areal- og volumberegning av bygninger». Areal 
som i reguleringsplan avsatt til vilttrekk /friareal er trukket i fra slik at kun areal avsatt 
til bebyggelse og anlegg er med ved beregninga av grad av utnytting. Maksimalt tillatt 
bebygd areal, % BYA, er 60 % og tiltaket er med sine 52 % godt innenfor dette. Grad 
av utnytting er i samsvar med reguleringsplanen. 
 
Tidlig i reguleringsplanprosessen ble maksimal mønehøyde for byggetrinn 2 foreslått 
til kote 150,0, dette fremkommer av planbeskrivelsen. Den endelige mønehøyden ble 
satt til kote 151,5 og er det som er den maksimalt tillatte høyden innenfor 
planområdet. Tiltakets gesimshøyde er innenfor denne maksimalhøyden. Planen 
åpner for teknisk oppbygg som overskrider tillatt gesimshøyde når disse utformes 
som en integrert del av bygget. Tiltaket har tekniske oppbygg og de er integrerte 
deler av bygget. Konklusjonen er at gesimshøyde og oppbygg er i samsvar med 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Reguleringsplanen regulerer verken plassering av interne veier, trafikkarealer eller 
parkeringsarealer. Valgte veiløsning er en videreføring av veiløsningen som ble valgt 
i byggetrinn 1 og er lagt langs viltkorridoren, uten å komme i konflikt med denne. 
Viltkorridoren vil være avskjermende med hensyn til utsyn fra nabobebyggelsen, men 
naboer må påregne noe utsyn når et nytt næringsbygg med tilhørende anlegg 
etableres. Rådmannens vurdering er at de opplevde ulempene med hensyn til utsyn, 
lydforhold og forurensning er innenfor det som må påregnes når et tilgrensende 
område utbygges i samsvar med en relativt ny reguleringsplan.  
 
Reguleringsplanen setter et tak på antall tillatte parkeringsplasser, 1 per 100m2 
næring og 1 per 70m2 forretning for plasskrevende varehandel.  Antall plasser knyttet 
til næring og forretning er 182, mens de øvrige plassene er avsatt til hensetting 
/lagring av biler, som er i samsvar med reguleringsbestemmelsenes § 3.6.  
 
Tiltakets innvirkning på solforholdene for bebyggelsen i øst ble vurdert i forbindelse 
med utarbeidelsen av reguleringsplanen. Sol- /skyggediagrammene fra den gang 
viser at tiltaket i liten grad vil påvirke bebyggelsen og utearealene på naboeiendom i 
øst, jf. vedlegg 10.  Rådmannen finner ikke at det er grunnlag for å hevde at 
solforholdene blir vesentlig forringet.  
 
Klager ønsker at boligsameiets støyproblemer knyttet til Søndre tverrvei skal løses 
gjennom det aktuelle byggetiltaket. Rådmannen finner ikke at det er grunnlag i 
reguleringsplanen for å kunne kreve at det iverksettes støydempingstiltak på 
angjeldende eiendom.  
 
Innsyn mot leiligheter i øst, fra glassfasade, vurderes av rådmannen å bli begrenset. 
Dette fordi salgsarealet bak glassfasaden ligger lavere enn 1.etasje i 
blokkbebyggelsen, avstand mellom glassfasade og  boligblokk er på det korteste 
over 30m og det er en viltkorridor mellom tiltaket og blokkbebyggelsen.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
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22.08.18. Vedtak av 22.08.18, delegert sak 18/01462-15 bør opprettholdes og klagen 
bør ikke tas til følge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommune. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
___________________________ 
 
Alternativ innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 22.08.18.  
 
Vedtak av 22.08.18. omgjøres og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak: (fyll inn …….) 
 
 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningslovens kap. VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den 
skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene 
rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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HTM-14/19 
Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/03460-62 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 14/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 15/19 13.03.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune stiller garanti for utvidet låneopptak for Nordre Follo Renseanlegg 

på inntil 6,3 mill. kr. Garantien tilsvarer Ås kommunes andel på 9% av ønsket 
totalramme på 70 mill. kr.  

2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling. Lånets løpetid er 30 år.  
3. Garantien forutsetter fylkesmannens godkjenning. 
 
Ås, 18.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Selskapsavtale 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Relevante dokumenter vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS eies av Oppegård (33%), Ski (58%) og Ås kommuner 
(9%).  
 

Renseanlegget nærmer seg grensen for behandlingskapasitet og forventede levetid. 
Behovet for utbedringer øker. Miljøkravene til rensing ligger fast. For å overholde 
rensekravene må det gjennomføres rehabiliteringer. Investeringsbehov i 
økonomiplanperioden er beregnet til ca. 40 mill. kroner. I tillegg må det tas høyde for 
uforutsette hendelser som vil innebære ytterligere behov for rehabilitering. Ved 
utløpet av 2018 var selskapets langsiktig restgjeld på 20,1 mill. kroner. Det er derfor 
behov for å øke selskapets låneramme fra dagens 30 mill. til 70 mill. Lån blir først tatt 
opp når behovet skulle oppstå. Ski og Oppegård kommuner har i 2018 vedtatt 
likelydende saker. 
 

Fakta i saken: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS må overholde krav gitt i utslippstillatelse fra 27.april 
2011. 7. desember 2015 pålegges Nordre Follo Renseanlegg IKS, av Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus, å utrede en helhetlig løsning som skal sikre regionens fremtidige 
behov for avløpsrensing frem mot 2070-2080, samt utarbeide en plan for innfasing av 
kapasitetsøkende tiltak for å kunne møte behovene inntil helhetlig løsning er på 
plass. Nytt utslippspunkt i Bunnefjorden skal også vurderes. 
 

Nordre Follo Renseanlegg må gjennomføre rehabiliteringsinvesteringer for å utbedre 
kjente feil og mangler på ca. 40 mill. kroner. Prosjektene omfatter nye løsninger for 
sikker og energieffektiv gassbehandling, herunder ny fakkel med styresystem og nye 
løsninger for bedre energiutnyttelse av gassen. Videre må utslippsanlegget ved 
Sjødalstrand rehabiliteres. Utslippssystemet er fra 1972 og deler av det undersjøiske 
systemet er knekt og er ikke i henhold til utslippstillatelsen.  
 

Det må også tas høyde for rehabilitering ut over det som er avdekket til nå i 
anleggets restlevetid. Arbeidet med planlegging og estimering av langsiktig løsning 
for rensing av eierkommunenes avløpsvann er etter pålegg fra Fylkesmannen startet. 
Det utredes 3 alternativer:  
 

 Rehabilitering og utvidelse av eksisterende anlegg. 

 Nytt renseanlegg i nærheten av eksisterende anlegg. 

 Overføring av eierkommunenes avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg. 
 

Identifiserte og påkrevde rehabiliteringsinvesteringer kan komme til å ligge mellom 
40-50 mill. kroner. Total ny låneramme bør i henhold til dette settes til 70 mill. kroner. 
Når valg av langsiktig løsning er utredet vil ny sak fremmes for eierkommunene for 
endelig beslutning.  
 

Hjemmelsgrunnlag 
I henhold til selskapsavtalen punkt 7.5.3 fremgår at: 
«Endringer av selskapsavtalen krever tilslutning fra samtlige representanter. Gjelder 
slike endringer forhold som er omtalt i § 4, 3. ledd, i lov om interkommunale 
selskaper. Må den enkelte deltaker (kommunestyret selv) i selskapet gi sin tilslutning 
til endringer.» 
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I lov om interkommunale selskaper har § 4, 3 ledd følgende ordlyd: 
«Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 

1. selskapets foretaksnavn; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. antall styremedlemmer; 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers 

ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen; 

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den 

enkelte deltaker oppnevner; 

9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.» 

I medhold av § 4, 3. ledd punkt 6. fremmes saken for deltakernes kommunestyrer. I 
tråd med forskrift om kommunale garantier § 6 skal garantien som foreslås i denne 
saken godkjennes av statlig myndighet.   
 

Vurdering: 
Det er etter pålegg fra fylkesmannen gjort grundige vurderinger for å komme frem til 
påkrevd rehabiliteringstiltak. Nitrogenrensetrinnet, gassbehandlingsanlegget og 
utslippsanlegget må gjennomgå rehabilitering for å unngå kritiske situasjoner og 
uønskede utslipp. De planlagte tiltakene kan ikke gjennomføres uten en økning av 
selskapets låneramme. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS leverer en lovpålagt tjeneste for eierne innenfor 
selvkostområdet. Økt lån skal brukes til å levere disse tjenestene i tråd med 
selskapsavtalens bestemmelser og fylkesmannens krav.  Hvor stor del av den økede 
lånerammen som vil bli benyttet, avhenger av hvor kostnadskrevende rehabiliterings-
investeringene vil bli. Det vil ikke bli tatt opp større lån enn nødvendig for å finansiere 
rehabiliterings-investeringene.  
 

Eksempel på finanskostnader ved alternative nivåer på låneopptak:  
  

Lån er opptatt i kommunalbanken og i 
KLP  
Det forutsettes uforandret rentenivå – 
beløp i tusen kroner. 

Dagens* 
finansutgifter 
med ca. 22 
mill. kroner i 
restgjeld 

Finansutgifter 
ved lån på 
ca. 44 mill. 
kroner 

Finansutgifter 
ved lån på 
ca. 66 mill. 
kroner 

Andel finansutgifter Ski kommune -1 811 -3 622 -5 433 

Andel finansutgifter Oppegård 
kommune -1 030 -2 060 -3 090 

Andel finansutgifter Ås kommune -281 -562 -843 

Sum finanskostnader -3 122 -6 244 -9 366 

    * Januar 2018 
Kostnadene fordeles på innbyggerne og belastes gjennom gebyrer for kommunale 
avgifter. 
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Miljømessige konsekvenser: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS er et av Norges mest miljøvennlige renseanlegg.  
Anlegget har implementert et eget gasskraftverk som produserer elektrisk kraft, i 
størrelsesorden 4-500.000 kWh/år, og en tilsvarende energimengde i form av varmt 
vann.  Energien produseres fra virksomhetens egen gassproduksjon og brukes til å 
redusere eksternt anskaffet elektrisk kraft.   
 
Renseanlegget bidrar til opprettholdelse av vannkvaliteten i Bunnefjorden. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er avgjørende for overholdelse av gjeldende utslippstillatelse og miljøtilstand i 
Bunnefjorden og Indre Oslofjord at selskapet gjennomfører nødvendig investering for 
å opprettholde rasjonell drift.  
 
Rådmannen anbefaler at Nordre Follo Renseanlegg IKS’ låneramme utvides fra 30 
mill. kroner til 70 mill. kroner for gjennomføring av nødvendige investeringer. For Ås 
kommune sin andel på 9 % vil dette bety en utvidelse fra 3,6 mill. kr til 6,3 mil. kr. Det 
anbefales at garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-15/19 
Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 – klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/01320-20 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 15/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 16/19 13.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets 
vedtak i sak 77/18, møtedato 10.10.2018.  
 
Klagen gis oppsettende virkning. 
 
Formannskapets vedtak av 10.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til 
følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 21.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Enhetsleder plan, miljø og næring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for Teknikk og miljø 07.03.2019 
Formannskapet 13.03.2019 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Saksutskrift Formannskapet - dispensasjon 10.10.18 
Vedlegg 2 - Klage SVV,16.01.2019 
Vedlegg 3 - SVV epost - oppklaring, 15.02.2019 
Vedlegg 4 - SVV uttalelse til dispensasjon, 30.05.2018 
Vedlegg 5 - Delevedtak, 21.12.2018 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Statens Vegvesen region Øst  
Christian Hansen, hjemmelshaver 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder nye momenter som medfører en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak i sak 
77/18, møtedato 10.10.2018.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at klagen avvises og oversendes Fylkesmannen i Oslo 
og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Det er grunnlag for oppsettende virkning.  
 
Sakens bakgrunn 
Den 10.10.2018 innvilget formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 6.2 (holdningsklasser for avkjørsler) og § 23.2 (utbygging i LNF-B-
områder), se vedlegg 1 for komplett saksutskrift. Tiltakshaver søkte om dispensasjon 
for å fradele eiendommen gnr. 27 bnr. 30 – Drøbakveien 137 for å bygge enebolig på 
fradelt tomt.  
 
Byggesaksavdelingen fattet den 21.12.2018 delevedtak på grunnlag av 
formannskapets vedtak. Delevedtaket ble sendt i kopi til Statens vegvesen.  
 
I brev datert 16.01.2019 påklager Statens vegvesen delevedtaket. Se klagebrevet i 
sin helhet som vedlegg 2.  
 
Rådmannen har i epostkorrespondanse med vegvesenet fått opplyst at de også 
påklager formannskapets dispensasjonsvedtak av 10.10.2018, se vedlegg 3.  
 
Klagen er ikke fremmet innen de tidsfrister som er fastsatt, jf. fvl. § 29, men 
rådmannen velger å imøtekomme vegvesenets ønske om klagebehandling da de 
vurderer klagen som vesentlig.  
 
Rådmannen har besluttet å gi klagen oppsettende virkning i medhold av fvl. § 42 
følgelig at oppmålingsforretningen ikke kan finne sted før klagen er endelig avgjort.  
 
Rådmannens vurdering av klagen.  
Rådmannen har vurdert at vegvesenet har manglet vesentlige opplysninger i 
utarbeidelse av klagen, i dette tilfellet formannskapets vedtak av 10.10.2018 som ble 
ekspedert til vegvesenet 15.10.2018. Det framstår som om vegvesenet har påklaget 
et delevedtak uten kjennskap til den foregående dispensasjonsprosessen som 
avklarte fradelingen opp mot kommuneplanens bestemmelser.  
 
Vegvesenet har i epostkorrespondanse bekreftet inkurie som årsak for at 
formannskapets dispensasjonsvedtak av 10.10.2018 ikke ble påklaget. Likevel anser 
vegvesenet dispensasjonssaken som vesentlig og ønsker både dispensasjonssaken 
og delevedtaket klagebehandlet. 
 
Til tross for at klagen ikke er mottatt innen de tidsfrister som er fastsatt velger 
rådmannen å imøtekomme vegvesenets ønske om klagebehandling ettersom de 
vurderer saken som vesentlig. Rådmannen har likevel ikke vurdert klagers 
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begrunnelse knyttet til kommuneplanbestemmelse § 6.2 og § 23.2 da de 
tilsynelatende bygger på manglende kjennskap til dispensasjonsvedtaket av 
10.10.2018, samt at de forholdene ble grundig avklart i dispensasjonsbehandlingen. 
 
Statens vegvesen er prinsipielt uenig i formannskapets vedtak og begrunnelse da de 
mener det ikke foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler i dispensasjonen. 
Vegvesenet vurderer Ås kommunes liberale dispensasjonspraksis i et pressområde 
som Drøbakveien som bekymringsverdig, og mener denne dispensasjonen vil få 
negative konsekvenser for trafikksikkerheten, føre til økt bilbruk og dårligere 
framkommelighet for buss og varetransport.  
 
Vegvesenet påpeker at dispensasjonen er i strid med overordnete retningslinjer som 
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
 
Rådmannen er enig i at det er uheldig at det gis dispensasjon for tiltak i strid med 
overordnede retningslinjer. Likeså, rådmannen vurderer formannskapets 
dispensasjonsvedtak som tilstrekkelig grunngitt, jf. fvl. § 24. De faktiske forhold som 
fremgår av saksfremlegget og uttalelsen fra Statens vegvesen er vurdert og drøftet i 
saken, og i formannskapets vedtak. Som kvalifiserte fordeler viser formannskapets 
vedtak til at fradelingen er i tråd med kommuneplanens arealdel (LNF-B), 
kommuneplanens føringer om spredt boligutbygging innenfor denne aktuelle 
skolekretsen (Brønnerud skolekrets), og avbøtende faktorer på trafikksituasjonen til 
Fv152. Dette inkluderer deriblant tilgang til godt kollektivtilbud, gangavstand til skole 
og god tilgang til gang- og sykkelvei langs Fv152.  
 
Avslutningsvis vurderer rådmannen klagen som en omkamp av forhold redegjort for 
og vurdert i behandlingen av dispensasjonen.  Rådmannen kan heller ikke se bort 
ifra det faktum at Statens vegvesen fremmet klage på dispensasjonen først tre 
måneder etter at klagen ble fattet. Dette påfører tiltakshaver, som i god tro har jobbet 
med oppføring av enebolig på eiendommen, uforutsigbarhet, usikkerhet og potensielt 
tilleggskostnader. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har vurdert at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
10.10.2018.  
 
Vedtak av 10.10.2018 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. Det er 
grunnlag for å ilegge oppsettende virkning.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling  

 
Vedtak: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningslovens § 33.  
 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak 10.10.2018.  
 
Vedtak av 10.10.2018 omgjøres og klagen tas således til følge.  
 
Formannskapets begrunnelse: 
Klagers anførsler utgjør nye 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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HTM-16/19 
Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra 
kommuneplanen - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/02849-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 16/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 17/19 13.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av Forvaltningsloven §33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter. Det betyr at 
saken vurderes slik som det kommer fram av vedtaket datert 10.01.2019. 
Formannskapet opprettholder vedtak om avslag på dispensasjonssøknad av 
10.01.2019, dokument 18/02849-11. Klagen tas således ikke til følge.  
 
Ås, 23.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder Plan, miljø, næring 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg:  
Klage på vedtak – Saksn. 18/02849-11, datert 30.01.2019. 
Administrativt vedtak, datert 10.01.2019 
Uttalelse, Fylkesmannen i Oslo og Viken (28.11.2018) 
Uttalelse, Statens vegvesen (29.11.2018) 
Uttalelse, Akershus fylkeskommune (20.11.2018) 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver Ole Kristian Karlsrud 
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Sammendrag: 
Klagen inneholder etter rådmannens syn ikke nye momenter som må medføre et 
annet resultat enn det som følger av vedtak av 10.01.2019. Rådmannen mener 
derfor at vedtak om avslag på dispensasjon bør opprettholdes.  
 
Fakta i saken 
Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Eiendommen som er 
disponert til næringsformål (lilla), søkes omdisponert til boligformål. Eiendommen 
ligger på Gnr 97 Bnr 1, ved Rombakveien, Søndre Sneis. Søknaden ble behandlet 
administrativt, og i brev datert 10.01.2019 ble søknaden avslått. Avslaget ble 
begrunnet med at kommunen ønsker å vurdere denne type formålsendringer i 
forbindelse med rullering av kommuneplanen. Det gjelder særlig nå når rullering av 
kommuneplanen er så nært forestående. I dette arbeidet har grunneiere og andre 
mulighet til å komme med innspill til endringer av dagens kommuneplan. Søker har 
anledning til å klage på vedtaket, og det er gjort i brev datert 30.01.2018, mottatt av 
Ås kommune 18.02.2019.  
 

 
 
Søkeren er hjemmelshaver, men bor ikke på eiendommen. Arealet som søkes 
omdisponert, er uregulert og ubebygd. Det ligger i tilknytning til et eksisterende 
boligområde og er pr. i dag brukt til landbruksformål.  
 
I kommuneplanen ligger arealet i hensynssonene H130-3 og H430-1 (Jf. 
kommuneplanbestemmelsene §27.1 og §27.7). Innenfor hensynssone H130-3 kan 
det ikke settes i gang tiltak uten at det foreligger skriftlig aksept fra berørt 
samferdselsmyndighet. Innenfor hensynssone H403-1 er det ikke tillatt med tiltak 
som kan hindre framføring av ny E18.  
 
Søknad om dispensasjon 
Arealet det søkes om er på 1100m2. Søker har over tid ønsket å utvikle eiendommen 
til næringsformål i tråd med kommuneplanen. Søker har gått bort fra dette, fordi 
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eiendommens karakter og beliggenhet egner seg lite til næringsformål. Eiendommen 
ligger i tilknytning til LNF-områder der det i dag produseres korn. Søker skriver at det 
ikke er mulig å utnytte hele eiendommen det søkes om til kornproduksjon, fordi den 
grenser til boliger og innkjørselsvei til boligområdet i Rombekkveien. Det er imidlertid 
mulig å etablere boliger på eiendommen. Den kan egne seg til dette fordi 
eiendommen ligger i tilknytning til et eksisterende boligfelt med bl.a. tilgang til teknisk 
infrastruktur, adkomstvei og kort vei til offentlig kommunikasjon. Søker viser til at 
tilgrensende eiendom har fått endret reguleringsplan fra næring til bolig, vedtatt 31/8-
94. Nord for eiendommen som søkes omdisponert er det regulert til en lekeplass.  
Den er ikke opparbeidet. Søker er villig til å bekoste og opparbeide lekeplassen, og 
er åpen for at det stilles vilkår om dette ved evt. dispensasjon.  
 
Begrunnelsen for klagen på vedtaket  
Hjemmelshaver skriver i klagen at han kan kreve oppføring av næringsbygg på 
eiendommen i tråd med gjeldende kommuneplan. Søker mener det vil passe dårlig i 
det etablerte boligområdet. Kommunen bør derfor stille seg positive til å dispensere 
til boligformål. Søker er åpen for at det stilles vilkår om at han skal opparbeide 
lekeplassen som er regulert og som grenser til den omsøkte eiendommen. Søker vil 
stå for kostnadene for opparbeidelsen.  
 
 
Innkomne uttalelser 
Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er sendt Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen til uttalelse (jf. 
Plan- og bygningslovens § 19-1).  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: (28/11-2018) fraråder at det gis dispensasjon til 
arealformålsendring. Etter deres vurdering vil tiltaket være i strid med nasjonale og 
regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og støy i planlegging. 
En dispensasjon vil tilsidesette disse hensynene vesentlig. Fylkesmannen mener 
videre at det er uheldig å foreta arealformålsendringer gjennom dispensasjonssaker 
og støtter kommunens ønske om å ta stilling til endringen i kommende rullering av 
kommuneplan.  
 
Akershus fylkeskommune: (20/11-2018) støtter kommunens foreløpige vurdering om 
at tiltaket først bør vurderes i kommende kommuneplanrullering. 
I planområdet er det gjort en registrering av fredete kulturminner i forbindelse med 
reguleringsplanen for ny E18 i Ås og Ski i 2015. Det er registrert ett automatisk fredet 
kulturminne i sørøstlig kant av eiendommen som det nå søkes dispensasjon fra 
(ID191306). Vedtak om frigivning ble fattet i forbindelse med Riksantikvarens 
behandling av E18-planen. Det kan være ukjente fornminner i området. Ved 
eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøre tiltakshaver oppmerksom 
på at alle fornminner er fredet, også de som ikke er registrert. Området er ikke befart 
for nyere tids kulturminner. Uttalelsen gis på bakgrunn av arkiv- og kartmateriale. 
Med hensyn til nyere tids kulturminner kan fylkeskommunen ikke se at tiltaket i 
vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale kulturminnehensyn som 
fylkeskommunen er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har fylkesrådmannen ingen 
merknader til tiltaket. 
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Statens vegvesen (29/11-2018): Kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for 
å fravike gjeldende kommuneplan. Ut fra foreliggende opplysninger vil Statens 
vegvesen derfor sterk fraråde kommunen å dispensere fra kommuneplanen for 
tiltaket. De mener at det er svært uheldig å tillate videre boligfortetting i dette området 
selv om eiendommen ligger i eksisterende boligområde. Tiltaket er i strid med 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging og 
Regional plan for areal for areal og transport i Oslo og Akershus. Dette begrunner de 
med at beboerne vil bli avhengige av å bruke bil til daglig gjøremål. Eiendommen 
ligger ca. 5,3 km fra Ås sentrum og ca. 6 km fra Ski sentrum. Redusert 
transportbehov samt kort avstand til daglige gjøremål er et grunnleggende kriterium 
for lokalisering av boliger. 
Den aktuelle eiendommen ligger utenfor prioriterte områder til boligutbygging. I 
henhold til strategi R3 i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal 
det legges til rette for at 80-90% av bolig- og arbeidsveksten skal skje innenfor 
prioriterte områder. En eventuell boligutbygging på gnr. 97 bnr. 1/2 vil ikke være i 
tråd med regional plan. 
Reguleringsplan for E18 Retvet- Vinterbro ble vedtatt 12.10.2016. Det er avsatt 
midler for utbygging av ny E 18 Retvet-Vinterbro i Nasjonal transportplan for perioden 
2018-2029. Starttidspunktet for utbyggingen av E18 Retvet – Vinterbro er foreløpig 
uavklart, men i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at 
anleggsarbeidet skal starte i 2023. 
 
Nabo: Søker har varslet naboer om dispensasjonssøknad. Det er kommet inn 
merknader fra en nabo, Bente B.Ø.Tollefsrød (19/10-2018): Merknadene er i 
hovedsak disse:  

a) Eiendommen på 1100 m2 kan utnyttes til kornproduksjon 

b) Det er ikke behov for å opparbeide lekeplassen i dag på grunn av at barn går i 

barnehage og skolefritidsordninger samt at fritid er organisert.  

c) Den offentlige kommunikasjonen i området er nærmest ikke-eksisterende, og 

det vil sannsynligvis ikke bli bedre når ny E18 øst bygges. 

d) Bane NORs arbeid med hensettingsspor for ny Follo-bane i områder, gjør at 

det ikke bør gis dispensasjon for å bygge ned jordbruksarealer utover dette.  

e) Skolekapasiteten ved Solberg skole er overskredet, og det er forventet økning 

av antall innbyggere i denne delen av kommunen på grunn av planlagt 

boligbygging (jf. kommuneplanens punkt 9.2) 

f) Det er en utfordring med overvann i området.  

 
Rådmannens vurdering av klagen på vedtaket  
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser (Pbl), betyr at det i 
enkelttilfeller gis unntak fra planer som er laget i tråd med den loven. I dette tilfellet er 
det kommuneplanen det søkes dispensasjon fra. En praksis der det gis 
enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker kommuneplanen som et overordnet 
styringsverktøy. Det gir også dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 

rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer 

(..) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden (jf. Pbl 19 -2, fjerde ledd) 
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Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Fylkesmannen i Oslo og Viken) og 

Statens vegvesen fraråder at det gis dispensasjon til arealformålsendring. 

Fylkesmannen fraråder det fordi endringen vil være i strid med nasjonale og 

regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og støy i planlegging. 

Fylkesmannen mener at en dispensasjon vil tilsidesette disse hensynene vesentlig 

(jf. Pbl 19-2, andre ledd). Fylkesmannen støtter kommunens ønske om å ta stilling til 

endret arealformål i kommende rullering av planen.  

Statens vegvesen mener det er uheldig å tillate videre boligfortetting i dette området 

da det er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Eiendommen ligger utenfor prioriterte områder til boligbygging, og nye beboere vil bli 

avhengig av å bruke bil til daglige gjøremål.  

Akershus fylkeskommune støtter kommunens foreløpige vurderinger om at tiltaket 
først bør vurderes i kommende kommuneplanrullering.  
 
Avslag på søknad om dispensasjon er datert 10.01.2019, og ble ekspedert samme 
dato. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klage på vedtak er 
datert 30.01.2019, men ble mottatt av Ås kommune 18.02.2019. Klagen er derfor 
kommet etter fristen på 3 uker. Rådmannen velger å forholde seg til dagen brevet er 
datert, og behandler derfor klagen.  
 
Konklusjon   
Rådmannen finner ikke at klagers anførsel utgjør nye momenter en det som kom 
fram i søknaden. Det betyr at saken vurderes slik som det kommer fram av vedtaket 
datert 10.01.2019. Rådmannen mener vedtaket om avslag av 
dispensasjonssøknaden av 10.01.2019, dokument 18/02849-11 opprettholdes. 
Klagen bør således ikke tas til følge.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak kan ikke påklages. Dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge 
av klagen, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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