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Delegerte vedtak

4/14 Delegerte vedtak byggesak, mars 2014
1 4/00237-4

<< Tilbake til sakslisten

Dok. nr. Tittel Dokumentdato Vedtak
14/00674-5 Gnr 99 Bnr 2 - Sundbyveien 41 -

Fasadeendring - Anmodning om ferdigattest
27.03.2014

Innvilget
13/04449-3 Gnr 112 Bnr 17 - Nedre Bekkvei 5 - Nybygg

enebolig - Midlertidig brukstillatelse for
hybelleilihet

27.03.2014

Innvilget
13/04252-17 Gnr 95 Bnr 28 - Vollholen 21 - Tomannsbolig -

Endret plassering av tomannsbolig
27.03.2014

Innvilget
14/01211-2 Gnr 42 Bnr 1 - Campus Ås - Internveier og

parkeringsarealer
26.03.2014

Innvilget
14/01089-4 Gnr 75 Bnr 14 - Kroerveien 91 - Tilbygg -

Tillatelse til tiltak
21.03.2014

Innvilget
14/01031-2 Gnr 102 Bnr 108 - Søknad om tiltak uten

ansvarsrett - innbygging balkong.
20.03.2014

Innvilget
14/00393-16 Gnr 54 Bnr 350 Tunveien, Demenssenteret -

Rammetillatelse
19.03.2014

Innvilget
13/05228-7 Gnr 107 bnr 53 - Fålesloråsen 35 - Nybygg -

Enebolig med hybelleilighet - Midlertidig
brukstillatelse

26.03.2014

Innvilget
14/00838-9 Gnr 55 Bnr 444 - Bygningsnummer 15373202

- Ferdigattest
17.03.2014

Innvilget
14/00838-8 Gnr 55 Bnr 444 - Bygningsnummer 15373199

- Ferdigattest
17.03.2014

Innvilget
14/00838-7 Gnr 55 Bnr 444 - Bygningsnummer 15371242

- Ferdigattest
17.03.2014

Innvilget
14/00838-6 Gnr 55 Bnr 444 - Bygningsnummer 15371234

- Ferdigattest
14.03.2014

Innvilget
14/00838-5 Gnr 55 Bnr 444 - Bygningsnummer 15371226

- Ferdigattest
14.03.2014

Innvilget
14/00838-4 Gnr 55 Bnr 444 - Bygningsnummer 15371188

- Ferdigattest
14.03.2014

Innvilget
14/00838-3 Gnr 55 Bnr 444 - Bygningsnummer 15371196

- Ferdigattest
14.03.2014

Innvilget
14/00838-2 Gnr 55 bnr 444 - Bygningsnummer 15371518

- Ferdigattest
14.03.2014

Innvilget
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13/06014-23 Gnr 42 Bnr 1 - Einarstujordet - Grisefjøs -
Igangsettingstillatelse

25.03.2014
Innvilget

13/06017-25 Søknad om igangsettingstillatelse 25.03.2014 Innvilget
14/00891-2 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg 13.03.2014 Innvilget
13/05111-11 Gnr 111 bnr 261 Nebbaveien 135 -

Endringsmelding kjeller
12.03.2014

Innvilget
14/01073-2 Gnr 61 Bnr 61 Fjellveien 8, Nytt bygg -

Boligformål
27.03.2014

Innvilget
13/05957-14 Gnr 104 Bnr 46 - Nygård Næringspark - Jula -

Møbelringen - Rammetillatelse
11.03.2014

Innvilget
14/00941-2 Gnr 108 Bnr 241 - Rypesnaret 9 - Nybygg

Enebolig
10.03.2014

Innvilget
13/04575-14 Gnr 36 Bnr 6 Vollveien 16 - Søknad om riving

av våningshus og oppføring av ny enebolig
17.03.2014

Innvilget
14/00907-2 Gnr 73 bnr 27 - Solveien 12 - Tilbygg til bolig -

Søknad om rammetillatelse - Solveien 12
10.03.2014

Innvilget
14/00852-2 Gnr 34 Bnr 32 -Søknad om tiltak uten

ansvarsrett - garasje.
12.03.2014

Innvilget
14/00836-2 Gnr 34 Bnr 32 - Søknad om påbygg

glassveranda og utvidelse bod.
12.03.2014

Innvilget
13/05775-9 Gnr 99 bnr 40 Kongeveien 140 - Tillatelse til

tiltak - Garasje
19.03.2014

Innvilget
14/01129 Gnr 8 bnr 2 –Drøbakveien 390 –Riving av

bygning
25.03.2014

Innvilget
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HTM-34/14 << Tilbake til sakslisten
Årsmelding med årsberetning 2013

Saksbehandler: Kari Bergitte Finstad Saksnr.: 14/01783-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 7/14 14.05.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/14 07.05.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 13/14 07.05.2014
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/14 08.05.2014
7 Arbeidsmiljøutvalget 7/14 29.04.2014
8 Formannskapet 23/14 14.05.2014
9 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering

Ås, 30.04.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Arbeidsmiljøutvalg
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (separat trykk/ iPad: Utvalgsdokumenter, Vedlegg til flere utvalg)
Årsmelding 2013 med årsberetning versjon 1.0.1.pdf
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Årsmeldingen er en tilbakemelding på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan 2013-16.
Årsmeldingen inneholder en del som heter «årsberetning». Denne inneholder den
lovpålagte rapporteringen i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Forskriften bruker betegnelsen «årsberetning». Resterende del av dokumentet er
kommunens årsmelding. Det er en ikke lovpålagt rapportering, men en viktig del av
kommunens mål- og resultatstyring. Dokumentet heter derfor årsmelding med
årsberetning.

Vurdering:
2013 har vært et hektisk og spennende år i Ås kommune. Det har i løpet av året vært
behov for å iverksette særskilte tiltak for å imøtekomme befolkningsveksten, det er
både utvidet kapasitet på sykehjemmet og etablert flere barnehageplasser. Disse
tiltakene har kommunen lykkes med. 2013 har også vært et år med mye strategisk
planlegging for å sikre effektiv ressursforvaltning og et godt tjenestetilbud i årene
framover.

Økonomiske konsekvenser:
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill. kr,
tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr.

Konklusjon med begrunnelse:
Årsmelding med årsberetning tas til orientering.



Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.05.2014

HTM-35/14 << Tilbake til sakslisten
Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby
og Ås - Ny samarbeidsavtale

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 35/14 08.05.2014
2 Formannskapet 27/14 14.05.2014
3 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby

og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter
kommunelovens § 28–1b, administrativt vertskommunesamarbeid.

2. Avtalen avløser gjeldende avtale.
3. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015.

Ås, 25.04.2014

Trine Christensen
Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
1. Avtaleforslag datert 24.03.2014 - Avtale om administrativt

vertskommunesamarbeid
2. Gjeldende avtale 01.05.2009-01.05.2014 - Avtale om interkommunalt

landbrukskontor
3. Fordeling av kostnader mellom kommunene,
4. Selvkost landbrukskontoret 2014
5. Uttalelse fra Frogn Bondelag datert 29.01.2014
6. Uttalelse fra Ås Landbrukslag datert 30.01.2014

Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Samarbeidskommunene
Landbrukssjef
Rådmann
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Kommunene utfører en rekke oppgaver knyttet til landbruksforvaltning. I Follo har
kommunene, unntatt Enebakk, løst dette ved et felles landbrukskontor. Avtalen om
felles landbrukskontor i Follo utgår 1.5.2014. Det foreslås en ny avtale i tråd med
kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid med Ås som
vertskommune. Navnet på kontoret foreslås endret fra landbrukskontoret i Follo til
Follo landbrukskontor. Vertskommunens kostnader til drift av kontoret dekkes i
henhold til ny dokumentasjon. Fordeling av kostnader mellom kommunene justeres i
henhold til ny gjennomgang av oppgaver. Avtalen foreslås å gjelde fortløpende, med
adgang til oppsigelse med 2 års varsel.

Bakgrunn:
Staten overførte ansvaret for kommunal landbruksforvaltning til kommunene i 1994.
Follo-kommunene, unntatt Enebakk, har fra 1994 samarbeidet om et felles
landbrukskontor med Ås som vertskommune. Fram til 1997 var detøremerket
tilskudd til kommunene for drift av kommunal landbruksforvaltning. Deretter gikk det
inn i rammetilskuddet. Nåværende samarbeidsavtale ble inngått i 1998. Det var en
5-årig avtale som siden er fornyet, sist i 2009.

Gjeldende avtale går ut 1.5.2014. Koordinerende utvalg har gitt sin anbefaling til
rådmennene før videre behandling i de 6 kommunestyrene.

I tråd med gjeldende avtale er det foretatt en vurdering av kontorets virksomhet før
utarbeidelse av forslag til ny samarbeidsavtale.

Fakta i saken:
Staten har overført det meste av ansvaret for forvaltning av lover, forskrifter og
økonomiske virkemidler for gjennomføring av landbrukspolitikken til kommunene.
Kommunene er førsteinstans med ansvar for saksforberedelse i alle saker som
gjelder landbruk, og avgjørelsesmyndighet i saker etter jordlov, konsesjonslov,
skogbrukslov med flere. Kommunen skal kjenne alle forskrifter som gjelder for
landbruksdrift og skal påse at disse blir fulgt.

Kommunen skal kunne gi brukerne veiledning om alle økonomiske virkemidler som
gjelder for jordbruk og skogbruk og skal behandle og avgjøre alle søknader om
tilskudd, refusjoner og erstatninger.

Landbrukskontoret i Follo utfører kommunale oppgaver innenfor landbruksforvaltning
for de samarbeidende kommunene. Landbrukskontoret i Follo dekker et område
med 135000 dekar jordbruksareal og 323000 dekar produktiv skog. Det var i 2012
324 jordbruksforetak og 1298 landbrukseiendommer innenfor området.

Landbrukskontoret deltar aktivt i planarbeid i kommunene. Kontoret har god
lokalkunnskap og kompetanse om jordkvalitet, eiendommer og virksomhet innenfor
LNF-områdene og områder for landbruk i kommunene. Dette er nyttig å ha med tidlig
i planprosessene.
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Landbrukskontoret er også viktige bidragsytere til vannområdene PURA og Morsa.
Miljøtiltak i landbruket er blitt stadig viktigere de siste årene og landbrukskontoret i
Follo har satt i gang og ledet flere miljøprosjekter. Dette har blant annet resultert i en
betydelig oppgradering av hydrotekniske anlegg i landbruket og dermed redusert
avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene.

Landbrukskontoret har utført viltforvaltningsoppgavene for Ås kommune

Kontoret har i dag 6 ansatte og hadde et budsjett for 2013 på 4,6 millioner kroner.
Kommunene dekker nærmere 4,4 millioner etter en omforent fordeling. De siste kr
200 000 er gebyrer og andre inntekter som viltforvaltningen i Ås.

Landbrukssjefen har i dag delegert myndighet fra rådmennene til å behandle kurante
saker og saker av ikke prinsipiell betydning. I henhold til kommunelovens
bestemmelser om vertskommunesamarbeid skal delegasjon av myndighet gis fra
administrasjonssjefene i samarbeidskommunene til administrasjonssjefen i
vertskommunen. Denne videredelegerer myndigheten til landbrukssjefen.
Rådmannen i den enkelte kommune har instruksjonsmyndighet i saker som gjelder
egen kommune, jf. kommunelovens § 28-1 b, 4.- 6. ledd.

Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret, er arbeidsgiver og har
administrativt ansvar for kontoret. Dette innebærer å holde landbrukskontoret med
tilfredsstillende kontorer, arkiv-, IKT-, økonomi- og personaltjenester.
Landbrukskontorets husleie, er basert på en gjennomsnittlig husleie for området. I
tillegg har Ås kommune i 201 3 mottatt kr 90000 i betaling for øvrige tjenester, en
prisjustering av beløp fastsatt i gjeldende avtale.

Rådmennene i samarbeidskommunene utgjør selv eller ved stedfortreder et
koordinerende utvalg som avgir uttalelse til budsjettforslag, planer etc.

Kontorets inntekter er basert på en kostnadsfordeling etter gjeldende avtale.
Fordelingen bygger på overføringene til kommunal landbruksforvaltning ved
overføring av oppgavene fra staten. I avtalen fra 2003 er fordelingen justert ut fra en
sammenligning av kommunene med hensyn på jordbruksareal, skogareal, antall
landbruksforetak og folketall. I dag betaler Vestby, Ås og Ski 24% av kostnadene,
Frogn 1 6%, Nesodden 7% og Oppegård 5%.

Ved forrige rullering av avtalen i 2009 ble det foreslått å endre innholdet slik at
avtalen ble utformet i henhold til kommuneloven. Samarbeidet om felles
landbrukskontor er organisert nært opp til modellen som beskrives i kommunelovens
§28-1 , administrativt vertskommunesamarbeid. Selv om avtalen ikke ble endret, har
det reelt sett vært et administrativt vertskommunesamarbeid.

Vurdering:
I tråd med gjeldende avtale skal det innen avtalens utløp foretas en vurdering av
avtalen og virksomheten før avtalen eventuelt forlenges. Vurderingene er foretatt ved
drøfting i koordinerende utvalg og i rådmannsmøtet i Follo. Landbrukslagene i Follo
er også gitt anledning til å gi en uttalelse om felles landbrukskontor. Det har kommet
inn 3 uttalelser som alle anbefaler en videreføring av samarbeidet. Konklusjonen er
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at samarbeidet fungerer godt og at landbrukskontoret fungerer etter hensikten. Det
har klare fordeler å kunne opprettholde et landbrukskontor i Follo med flere stillinger
og et godt fagmiljø.

Avtalen er nå utformet i tråd med kommunelovens bestemmelser om administrativt
vertskommunesamarbeid. Dette vil sikre det juridiske grunnlaget for samarbeidet på
en bedre måte enn tidligere.

Kommunelovens §28-1b gjelder administrativt samarbeid og avgjørelser i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er prinsipielle. Det er ikke påkrevd med eget styre eller
utvalg. Det er ønskelig å opprettholde ordningen med etkoordinerende utvalg for
landbrukskontoret bestående av rådmenn eller stedfortreder fra hver av kommunene.
Dette vil sikre kontakten mellom kommunene og kvalitetssikre virksomheten inkludert
økonomiplaner og budsjett/regnskap for landbrukskontoret.

Kostnadsfordeling til drift av kontoret er gjennomgått på nytt. Koordinerende utvalg
foreslår en justert fordelingsnøkkel.. Til grunn for dette ligger en beregning ut fra
arealer, antall jordbruksforetak, antallet landbrukseiendommer og befolkning. Det er
aktive landbrukseiendommer som genererer mest oppgaver for landbrukskontoret,
mens saker etter jordlov og konsesjonslov har størst sammenheng med antallet
landbrukseiendommer. Befolkningsstørrelse i seg selv har liten betydning for
oppgavene ved landbrukskontoret, men presset på arealene rundt tettstedene, med
ønsker om fradelinger, bruk av arealer til friluftsliv etc. kan gi økte oppgaver. Ut fra en
bred vurdering foreslår koordinerende utvalg en liten justering i kostnadsfordelingen.
For flere detaljer vises det til vedlegg 3. Forslag til nykostnadsfordeling mellom
kommunene: Vestby 24%, Ski 25%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8%, Oppegård
5%.

Kommune % andel
2014

Kr 2014 Forslag ny
fordeling %

Kr 2015
unntatt event.
budsjettøkning

Endring fra
2014, kr

Vestby 24 1.051.200 24 1.051.200 0
Ås 24 1.051.200 23 1.007.400 -43.800
Ski 24 1.051.200 25 1.095.000 +43.800
Frogn 16 700.800 15 657.000 -43.800
Nesodden 7 306. 600 8 350.400 +43.800
Oppegård 5 219. 000 5 219.000 0
Sum 100 4 380 000 100 4.380.000

Ny avtale trer i kraft umiddelbart. Ny kostnadsfordeling trer i kraft 1.1.2015. Fra
1.5.2014 og ut året, dekkes merkostnaden av fondsmidler.

I gjeldende avtale er Ås kommunes refusjon for utgifter til administrative
felleskostnader som arkiv, IT, økonomiadministrasjon etc. fastsatt. Disse kostnadene
er økt med årene og Ås kommune har nå lagt fram ny dokumentasjon på kostnadene
til dette som grunnlag for ny avtale. Ut fra dokumentasjonen foreslås at
kostnadsdekning til Ås for disse kostnadene settes til kr 225 000, med adgang til en
prisjustering ut fra konsumprisindeksen.
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Oppsummering av endringer i forhold til gjeldende avtale:
1. Navnet på kontoret endres fra landbrukskontoret i Follo til Follo

landbrukskontor

2. Avtalen forankres i kommunelovens § 28-1b

3. Vertskommunens kostnader for fellesytelser, som arkiv, IKT, økonomi- og
personaltjenester settes til kr 225000 pr 1.5.2014. Beløpet kan årlig justeres i
takt med konsumprisindeksen

4. Fordelingen av kostnader mellom kommunene justeres slik:

Vestby: 24% (som før), Ski 25% (før 24), Ås 23% (før 24), Frogn 15% (før 16),
Nesodden 8% (før 7), Oppegård 5% (som før).

5. Avtalen gjelder fortløpende. Den enkelte kommune kan si opp sitt
deltakerforhold med 2 års varsel.

Koordinerende utvalgs konklusjon:
Koordinerende utvalg legger nå fram et forslag til ny samarbeidsavtale i henhold til
kommunelovens § 28-1b. Administrativt vertskommunesamarbeid. Det anbefales en
avtale uten tidsbegrensning, men med mulighet for kommunene til å si opp sin
deltakelse i samarbeidet med to års varsel.

Koordinerende utvalg mener ordningen med felles landbrukskontor for kommunene
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fungerer godt. Kontoret drives
effektivt innenfor de økonomiske rammene som disponeres.

Utvalget anbefaler at navnet på samarbeidet endres til Follo landbrukskontor.

Utvalget anbefaler at Ås kommunes kostnader til administrasjon, så som arkiv, IT,
økonomi- og personalforvaltning dekkes i tråd med ny dokumentasjon.

Utvalget anbefaler at fordelingsnøkkelen for kostnadene til driften av kontoret endres
i tråd med ny gjennomgang og beregning.

Konklusjon:
Follokommunene har samarbeidet i 20 år om et felles landbrukskontor. Kontoret er
godt fungerende og drives med lave kostnader. Den enkelte kommune vil ikke selv
kunne opprettholde samme kompetanse og lave kostnader som et samarbeid danner
grunnlag for.
Rådmannen tilrår at samarbeidet om felles landbrukskontor fortsetter og at vedlagte
forslag til revidert avtale legges til grunn.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Ny avtale avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015.
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HTM-36/14 << Tilbake til sakslisten
Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i
Ås kommune

Saksbehandler: Ellen Hougsrud Saksnr.: 14/01850-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 36/14 08.05.2014
2 Formannskapet 28/14 14.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. Fast godtgjøring i viltvaktordningen økes med kr. 1000,- pr. vaktuke.

2. Administrasjonen jobber videre med fornyelse av oppdragsavtalen om deltakelse i
vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune gjeldende fra 06.06.08 inngått
mellom viltvaktgruppa og Ås kommune.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Lars Martin Julseth
Rådmann Landbrukssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskap

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskap

Vedlegg:
Brev til Hovedutvalg for teknikk og miljø fra viltvaktgruppa datert 27.01.14,
Oppdragsavtale om deltakelse i vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Viltloven og dyrevernloven pålegger kommunen ansvar for avliving av skadet eller
sykt storvilt. Dette er nærmere beskrevet i Rundskriv av februar 2013 til forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst. I henhold til dette rundskrivet skal vilt som blir
påkjørt og skadet, ettersøkes og avlives så raskt som mulig, og det er kommunens
ansvar å sørge for at dette blir gjort, og da utført på riktig måte.
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Viltforvaltning i Ås kommune er delegert til landbrukssjefen, inkludert ansvar for
ettersøk og avliving av skadet vilt. Ås kommune har siden 1 999 hatt en
viltvaktgruppe, som da ble oppnevnt av Hovedutvalg for teknikk og miljø.
Viltvaktgruppa består av 6 faste deltagere.

I 2008 ble det vedtatt at viltvaktordningen skulle konkurranseutsettes. Det var kun
eksisterende viltvaktgruppe som kom med tilfredsstillende og reelt tilbud, og Ås
kommune etablerte en viltvaktordning i henhold til tilbud fra eksisterende
ettersøksgruppe datert 23.01.08. Saken ble behandlet i Formannskapet, utv.sak nr.
43/08, møtedato 07.05.2008. På bakgrunn av dette ble det laget en oppdragsavtale
om deltagelse i vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune, med varighet fra
06.06.08. til 06.06.1 0. Denne avtalen ligger til grunn for dagens viltvaktordning.

I brev fra viltvaktgruppa, datert 27.01.1 4, viser gruppa til avtalens punkt
3.7.Godtgjørelse, siste del der det står at godtgjørelsen skal evalueres/forhandles
hvert år. Godtgjørelsen er ikke blitt justert over de siste seks årene, og gruppa ønsker
derfor en løsning på dette i form av en økning av den faste godtgjørelsen fra kr.
3000,- til kr. 4000,- pr. vaktuke.

Som beskrevet i avtalen betales fast vaktgodtgjørelse på kr. 3000 pr. vaktuke. Årlige
faste kostnader til viltvaktordningen er derfor på kr. 1 56 000,-, i tillegg til godtgjørelse
for bruk av privat utstyr på til sammen kr. 48 000,-. Samlet er da faste kostnader på
kr. 204 000,- pr. år. Resterende kostnader varierer ettersom hvor stort antall
utrykninger og type hendelser som skjer. I 201 2 hadde viltvakta 70 utrykninger, i
201 3 83 utrykninger. Her vil også antall kilometer og natt-/helgetillegg spille inn.
Kostnader til viltvaktordningen var i 201 3 på totalt kr. 294 991 ,-. Budsjett for
viltvaktordningen er i 201 4 satt til kr. 304 000,-.

I henhold til «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift
for elg og hjort» skal alle kommuner som har åpnet for jakt på elg etablere et
kommunalt viltfond. Inntektene til det kommunale viltfondet er den offentlige
fellingsavgiften for elg og fondets årlige avkastning. Inntekter fra omsetning av fallvilt
av hjortevilt, samt hjortevilt som felles som skadedyr (tillatelse gitt i medhold av
naturmangfoldloven § 1 8) regnes også som inntekter til det kommunale viltfondet. I
henhold til nevnte forskrift § 5a kan derfor midler innestående på viltfondet brukes til
å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Saldo
på viltfondet i Ås kommune var pr. 1 4.01 .1 4 på kr 19 594,-. Viltforvaltningen i Ås
kommune har imidlertid innvilget søknad om støtte til arbeid med etablering av
elgregion i Follo på kr. 1 0 000,-, som må påregnes utbetalt i løpet av 2014.
Resterende sum på kr. 9 594,- kan brukes til å dekke opp utgifter til viltvakta i 201 4.

Vurdering:
I avtalen mellom Ås kommune og viltvaktgruppa som ligger til grunn for godtgjøring i
dagens viltvaktordning, står det at godtgjørelsene skal evalueres/forhandles hvert år.
Godtgjøringen er ikke blitt justert siden 2008 da avtalen ble etablert. Rådmannen
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finner det derfor rimelig at medlemmene i viltvaktgruppa får godtgjøringen regulert
opp slik avtalen legger til grunn. En måte å løse dette på kan være å øke den faste
godtgjørelse pr. vaktuke fra kr. 3000,- til kr. 4000,-, som viltvaktgruppa foreslår i brev
av 27.01.14.

Viltvaktgruppa vurderes å løse oppgaven i viltvaktordningen på en meget god måte
og medlemmene tilfredsstiller de spesielle kvalifikasjonskrav som er nødvendige og
som en slik oppgave krever. Rådmannen vurderer at det er i Ås kommunes interesse
å fortsette samarbeidet på samme grunnlag som før, og damed utgangspunkt i
avtale inngått i 2008.

Rådmannen mener videre at avtalen mellom kommunen og viltvaktgruppa må
fornyes. I følge avtalens punkt 4 angående varighet gjelder vaktordningen i to år
regnet fra 06.06.08. til 06.06.10. Avtalen kan fra hver av partene sies opp med tre
måneders skriftlig varsel, noe ingen av partene har benyttet seg av. Avtalen bør
gjennomgås og avtaleformen videreføres uten tidsbegrensning. Godtgjørelsen bør
også vurderes indeksregulert hvert år for bedre økonomisk styring. Ny avtale bør
gjelde fra 01.01.15.

En økning av den faste godtgjøringen pr. uke vil medføre en merkostnad på kr.
52 000,- årlig som det ikke er budsjettert for i 2014. Rådmannen foreslår at den faste
godtgjøringen pr. vaktuke økes fra og med 01.06.14. Dettemedfører en merkostnad
på kr. 31 000,- i 2014. Her kan viltfondet dekke opp noeav kostnadene. Resten
søkes budsjettjustert.

Økonomiske konsekvenser:
En økning av kostnader til viltvaktordningen i 2014 på kr. 31 000. Årlige
merkostnader blir på kr. 52 000,- innarbeides fra 2015.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Hovedutvalg for teknikk og miljø går inn for en økning på kr
1000,- av den faste godtgjørelsen pr. vaktuke, gjeldende fra 01.06.14, og til ny avtale
er inngått.

Administrasjonen arbeider videre med en fornyelse av avtalen inngått mellom Ås
kommune og viltvaktgruppa.

Kan vedtaket påklages?
Nei.
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HTM-37/14 << Tilbake til sakslisten
R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro -
Planprogram

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/00341-12
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/14 08.05.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for
R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro, datert 04.04.2014.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Tidligere politisk behandling:
Kommunedelplan for E18 Akershus grense - Vinterbro, Ås kommune, vedtatt
12.09.2012.

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Forhåndsvarsling 16.02.2014
Offentlig ettersyn 16.02.2014 - 17.03.2014
Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.05.2014
Kommunestyret

Vedlegg: (separat trykk til vara, bibliotekene og servicetorget/ øvrige på iPad i farger:
Utvalgsdokumenter, Vedlegg til flere utvalg)
Vedlegg 1_R-286_Planprogram E18 Retvet_Vinterbro.pdf
Vedlegg 2_R-286_Grovsiling - ny jord_rapport.pdf
Vedlegg 3_R-286_Oversendelsesbrev
Vedlegg 4_R-286_Oversikt over innkomne høringsutt.pdf
Vedlegg 5_R-286_Innspill til planprogram_komplett.pdf
Vedlegg 6_R-286_Merknadsbehandling planprogram.pdf

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter.

Vedtak i saken sendes til:
Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2600 Lillehammer
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn
Prosjektet E18 Retvet-Vinterbro er en del av Østfoldpakken, og har som overordnet
mål å øke trafikksikkerheten på E18 Riksgrensen - Oslo. Planprogrammet er
forankret i kommunedelplanen for E18 som ble vedtatt avkommunestyret høsten
2012. I kommunedelplanen ble korridoren for ny E18 mellom Nygårdskrysset og
fylkesgrensen Akershus-Østfold fastsatt. Vedtatt kommunedelplan skal følges opp
av detaljerte reguleringsplaner. Grunnet politisk behandling i Ski og Ås kommune er
strekningen delt opp i tre delstrekninger som hver utgjør en egen reguleringsplan. I
tillegg vil det bli utarbeidet en reguleringsplan for «Ny jord»-prosjektet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 fikk Statens vegvesen, etter vedtak i
kommunen, myndighet til å utføre de forberedende oppgavene, med å utarbeide og
fremme forslag til planprogram og legge det ut til offentlig ettersyn. Utarbeidelsen av
planprogrammet har foregått i tett dialog med kommunen.

Plan- og bygningslovens § 4-1 stiller krav om at det utarbeides et planprogram for
tiltak som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal
redegjøre for formål, planprosess, medvirkning (spesielt i forhold til grupper som
antas å bli særlig berørt), alternativer og behov for utredninger.

For delstrekningen mellom Nygård - Retvet ble det gjennomført en
konsekvensutredning som en del av kommunedelplanen. Når tiltaket er i tråd med
vedtatt kommunedelplan, krever ikke plan- og bygningsloven at det skal utarbeides et
planprogram for reguleringsplanfasen. Delstrekningen E18 Vinterbro - Nygård ble
ikke konsekvensutredet i kommunedelplanen. Strekningen må derfor
konsekvensutredes i forbindelse med reguleringsplan. Selv om det ikke er et krav
etter plan- og bygningsloven, vurderer Statens vegvesen atdet er hensiktsmessig
med et samlet planprogram for hele prosjektet mellom Vinterbro –Retvet, for å
fastsette de overordnede rammene og forutsetningene for prosjektet. For den delen
av strekningen som ikke skal konsekvensutredes, fastsettes utredningsoppgavene
gjennom kommunedelplanens bestemmelser. Vedtatt planprogram vil legge
premisser for videre arbeid med reguleringsplanen.

Planområdet og planens avgrensing
Planområdet strekker seg fra fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold til
Vinterbrosletta. Ny E18 vil utvides fra to-felts til fire-felts motorvei med fartsgrense på
100 km/t. Den vedtatte korridoren fra kommunedelplanen ligger til grunn for arbeidet,
og reguleringsplanen vil hovedsakelig omhandle arealer innenfor den 400 m brede
korridoren. I forbindelse med anleggsperioden, omlegging av lokalveinett og «Ny-
jord»-prosjektet m.m. varslet Statens vegvesen et utvidet planområde. Dette påvirker
ikke hovedgrepet for plasseringen av ny E18 som fortsatt vil være innenfor den 400
meter brede korridoren. Planarbeidet vil også ta for seg løsninger for
lokalveisystemet, gående og syklende, veiserviceanlegg, nødvendige arealer for
anleggsgjennomføring og opparbeiding av erstatningsjord i forbindelse med «Ny-
jord»-prosjektet.
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Planområdet med stiplet linje. Dagens E18 vist i rødt. Den vedtatte veikorridoren fra
kommunedelplanen vises med skravur. Det varsles et større planområde enn korridoren fordi

reguleringsplanen skal sikre tilgang til arealer for ulike funksjoner som anlegg, vannhåndtering, «Ny-
jord»-prosjektet med mer. Kilde: Planprogrammet s.10.
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Oversikt som viser delstrekningene i blått, stiplet linje viser tunnelstrekning. Dagens E18 vises i rødt.
Kilde: Planprogrammet s.11.

De aktuelle delstrekningene er:
Strekningen E18 Vinterbro - Nygård med konsekvensutredning i Ås kommune
Strekningen E18 Nygård - kommunegrensen i Ås kommune
Strekningen E18 kommunegrensen - Retvet i Ski kommune
«Ny-jord»-prosjektet med konsekvensutredning i begge kommuner

I tillegg kan det bli behov for egne reguleringsplaner for eventuelle massedeponier
dersom deponiene ikke blir plassert i umiddelbar nærhet til veianlegget.

Ny E18 i Ås kommune
Ny E18 i Ås kommune går fra Vinterbrosletta og avsluttes ved kommunegrensen.
Den totale strekningen er omtrent 9 km lang. Veilinjen starter ved Vinterbrosletta. Her
vil kryssene omlegges, og veien utvides fra to til fire felt. Veien fortsetter så mot
Nygårdskrysset. Sør for bebyggelsen på Nygård vil E18 dreie østover og fortsette i
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kanten av Holstadmarka øst for Sneissletta. Nytt Holstadkryss vil ligge i skogen nord
for dagens E18 og vest for jernbanen. Krysset vil bli planskilt med av- og
påkjøringsramper til lokalveier slik at E18 kan gå uhindret gjennom området. Sør for
kryssområdet vil ny E18 dreie fra øst- til vestsiden av dagens E18. Videre sørover vil
veien krysse jernbanen og Bølstadbekken, før den går i tunnel i rett nord for
Haugerud gård. Tunnelen vil bli ca. 1,5 km lang og vil komme ut nord for Nordre
Skuterud gård. Grytelandsbekken vil bli krysset i bro.

Dagens E18 vil bli nedgradert til fylkesvei 128. I forbindelse med reguleringsplan skal
det gjennomføres en behovsanalyse på E18s sideveinett. Hensikten med analysen
er å avklare om det er nødvendig å gjennomføre tiltak på lokalveinettet og
atkomstveier langs hele strekningen. Busselskaper vil involveres i dette arbeidet.
Statens vegvesen vurderer at med redusert trafikkmengde vil forholdene ligge bedre
til rette for gående og syklende, derfor inngår i utgangspunktet ikke tiltak på
nedklassifisert E18 i prosjektet.

Premisser fra kommunedelplanen

Overordnete fokusområder for videre planarbeid
I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen ha fokus på følgende:

å gi motorveianlegget god tilpasning til omkringliggende landskap
å redusere behovet for inngrep i dyrket mark gjennom håndtering av
sideterrenget der det er mulig
å hindre uønsket avrenning fra veien til bekker og vassdrag
å finne løsninger for støyskjerming
å sørge for estetisk gode og varige løsninger på konstruksjoner i veilinja
å sikre effektive løsninger for anleggsgjennomføring
å opprettholde lokalveinett/lokale atkomstveier
å finne løsninger for viltkryssinger
å opprettholde gang- og sykkelveinettet
å sikre driftskryssinger for landbruket

I behandlingen av kommunedelplanene ble det gjennomført meklingsmøte. I
prosessen etter meklingsmøtet ble det avklart at det ikke er aktuelt med forlengelse
av tunnel til Prestegårdsskogen.

«Ny-jord»-prosjektet
Ny E18 gjennom Ås og Ski kommune går gjennom et landbruksområde med høy
nasjonal verdi. Det er en nasjonal målsetning at minst mulig landbruksareal skal
bygges ned. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) stilte i
kommunedelplanprosessen krav om at nedbygd jord skal erstattes med tilsvarende
nydyrkede arealer. Kravet ble nedfelt i kommunedelplanens bestemmelser;

«Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som
følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet
som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for begrense
ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av
reguleringsplanarbeidet».
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Planbestemmelsen lå til grunn for at Fylkesmannen trakk sin innsigelse mot ny E18.
Hensikten med «Ny jord»-prosjektet er å finne erstatningsarealer for dyrka mark som
blir nedbygd som en følge av veiutbyggingen. Prosjektet er innarbeidet i E18 Retvet -
Vinterbro-prosjektet. Statens vegvesen har engasjert Bioforsk for å bistå vegvesenet
i arbeidet med å gjennomføre planbestemmelsen. Det planlegges at prosjektet skal
gå over to år og gjennomføres som en egen entreprise før selve veientreprisen.

Offentlig ettersyn:

Innkommende merknader
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.02.2014 med forlenget
frist til 17.03.2014. Totalt er det innkommet 54 merknader til planprogrammet, hvorav
ti av merknadene omhandler både Ås og Ski kommune, 24 av merknadene
omhandler kun Ås kommune, og de resterende Ski kommune. Grovt kan det skilles
mellom offentlig myndigheter, fagmiljø/interesseorganisasjoner og private innspill.
Innspillene fra private dreier seg om støy, veiens geometriske utforming, lokalveier
og atkomstveier/driftskryssinger for landbruket og generelle problemstillinger knyttet
til landskapsbildet og friluftsinteresser. Fagmiljøene og interesseorganisasjonene har
vært opptatt av vannkvalitet, biologisk mangfold og forhold som påvirker jordbruket.
Offentlige myndigheter har bl.a. uttalt seg om jordvern, hensynet til landbruksdrift,
anleggsperiode og naturmangfold.

Rådmannen har gått gjennom uttalelsene og mener at forslagsstiller oppsummerer
disse på en god måte. Det gjøres derfor ikke ytterligere gjengivelse av uttalelsene
her. Forslagsstillers kommentarer vurderes også i all hovedsak å være i tråd med
rådmannens oppfatninger. Under er det trukket frem noen hovedpunkter fra
uttalelsene for å belyse disse ytterligere.

Støy
Et gjennomgangstema for flere av innspillene er støy. Flere opplever støy fra dagens
E18 som skjemmende og frykter at dette vil forverre seg med ny E18. Noen peker på
store landskapsmessige utfordringer, da bebyggelse vil ligge høyere i terrenget enn
veien. Andre er igjen opptatt av konsekvenser for dyrelivet, og da særlig fuglelivet.

Rådmannens kommentarer
Plager forårsaket av støy er et økende problem og en utfordring for folkehelsen.
Rådmannen har forståelse for bekymringene, og forutsetter at Statens vegvesen
iverksetter avbøtende tiltak innenfor gjeldende lovverk. Rådmannen vurderer likevel
framtidig E18-trase som en forbedring, da ny E18 vil bli lagt utenfor eksisterende
bebyggelse.

Vinterbrokrysset og utvidelse av veibanen mot Nygårdskrysset
Vinterbrokrysset knytter E18 og E6 sammen og er et viktig knutepunkt i regional
sammenheng. Tre alternative kryssløsninger er vurdert. Felles for løsningene er en
utbedring av veigeometrien og økning i kapasitet på koplingen mellom E18 og E6 i
forhold til dagens løsning. Gjennom simuleringer har man konkludert med at to av tre
løsninger ikke har tilstrekkelig kapasitet for en tilfredsstillende trafikkavvikling med
fremtidige trafikkmengder.
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Videre utvidelse av veien mot Nygårdskrysset er planlagt på vestsiden av veien og vil
beslaglegge ca. 10 meter. I tillegg kommer grøft og opparbeiding av sideterreng. På
grunn av tilpassing til Nygårdskrysset og Da Vinci-broen er bredden på midtdeleren
redusert til 2 m på strekningen mellom Vinterbro og Nygård.

Prinsippskisse som viser løsning for Vinterbrokrysset som det arbeides videre med. Kilde:
Planprogrammet s. 23.

Rådmannens kommentar
Rådmannen viser til vegvesenets vurderinger for løsninger av Vinterbrokrysset. Da
Vinci-broen er et viktig og særpreget landemerke i området, og rådmannen er positiv
til at man etterstreber å beholde broen.

Sneissletta
Flere beboerne på Sneissletta har gjennom høringsuttalelsene uttrykt bekymring og
motforestilling mot å stenge dagens E18 for gjennomgangstrafikk. Beboerne frykter
en stenging av veien vil gå utover kollektivtilbud og avskjære bomiljøet på Sneissletta
fra omkringliggende nærmiljø. Statens vegvesen vil i videre planarbeid vurdere ulike
løsninger med hensikt å sikre atkomst til bebyggelsen på Sneissletta.

Vegvesenet har vært i dialog med lokal- og ekspressbusselskap for å finne frem til
løsninger for kollektivtrafikken. I samråd med busselskapene er det konkludert med
at det etableres holdeplasser i nærheten av Nygårdskrysset med god
overgangsmulighet fra ekspressbuss til lokalbuss. Uansett løsning for dagens E18 vil
gang- og sykkelveiforbindelse fra Sneissletta i retning Nygårdskrysset opprettholdes.

Rådmannens kommentar
Rådmannen vurderer det som svært viktig å tilrettelegge for et godt kollektivtilbud
som knytter Sneissletta til både nærmiljøet og arbeidsmarkedet. Videre ser
rådmannen det som viktig å opprettholde fysiske forbindelser til nærmiljøet, men ser
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at dette må vurderes opp mot bl.a. hensynet til dyrket mark i påfølgende
reguleringsplanarbeid.

Holstadområdet

Plassering av Holstadkrysset. De rosa linjene viser kryssets plassering i kommunedelplanen. De gule
linjene viser løsningen som videreføres i reguleringsplanen. Kilde: Planprogrammet s. 25.

Holstadkrysset
Krysset skal være planfritt, med koblinger til lokalveinett gjennom ramper. Løsningen
er plasskrevende, og man har derfor etter en vurdering flyttet kryssets plassering
lenger nord i skogsområdet. Løsningen gir et betydelig mindre arealbeslag av dyrket
mark, samtidig som koblinger til lokalveinett kan løses på en tilfredsstillende måte.

Ny fylkesvei 152
I planarbeidet vil en mulig omlegging av fv. 152 langs jernbanen vurderes. Statens
vegvesen presiserer imidlertid at det ikke kan forventes at prosjektet E18 Vinterbro -
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Retvet utarbeider en reguleringsplan for ny fv. 152 eller påtar seg bygging av denne.
Statens vegvesen påpeker at fv. 152 ikke er prioritert i 2014 -2017, i Akershus
fylkeskommunens forslag til samferdselsplan for Akershus.

Løsninger for gående og syklende
Det vedtatte veialternativet går i tunnel gjennom Holstadområdet. Dagens forbindelse
for gående og syklende kan derfor opprettholdes. Mulig kryssing av E18 for turvei
langs Østfoldbanen vil vurderes innenfor planområdet.

Kryssing av Østfoldbanen
Statens vegvesen vurder både kryssing over og under Østfoldbanen. Begge
løsninger har store tekniske utfordringer, både knyttet til anleggsfasen og i tilknytning
til permanent løsning. Videre arbeid vil gjøres i nært samarbeid med Jernbaneverket.

Rådmannens kommentar
Rådmannen har forståelse for begrensingene prosjektet opererer innenfor, men
påpeker at det er viktig at ny E18 hensynstar fremtidige behov, i den grad det er
mulig, særlig med tanke på gående og syklende. Det forutsettes at det legges til rette
for en funksjonell gang- og sykkelvei fra Ås, via Holstad til Nordby.

Rådmannen forutsetter likedan at forbindelser mellom viktige friluftsområder sikres i
det videre planarbeidet.

Konklusjon med begrunnelse
Rådmannen vurderer planprogrammet som godt utarbeidet. Forslagstiller har i stor
grad lagt til rette for medvirkning og har, så langt det er hensiktsmessig, innarbeidet
innkomne innspill.

Rådmannen mener planprogrammet danner et godt utgangspunktfor påfølgende
reguleringsplanarbeid, og anbefaler at planprogrammet fastsettes.

Kan vedtaket påklages?
Hovedutvalgets vedtak kan ikke påklages. Endelig kommunestyrevedtak kan
påklages.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Kommunestyrets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet.
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HTM-38/14 << Tilbake til sakslisten
R-273 - Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - Klage på
vedtak

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-25
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 38/14 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
Klage på vedtak av R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51, tas ikke
til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 66/13, møtedato 09.10.2013, opprettholdes.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Behandlingsrekkefølge:
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø, 08.05.2014.
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (endelig avgjørelse).

Vedlegg: (separat trykk til vara, bibliotekene og servicetorget/ øvrige på iPad i farger)
Vedlegg 1_R-273_Saksutskrift_Endret reguleringsplan for Hogstvetvn. 29-51 - klage
på vedtak
Vedlegg 2_R-273_Returnerer klagesak_FMOA_250214.pdf
Vedlegg 3_R-273_Reguleringskart.pdf
Vedlegg 4_R-273_Reguleringsbestemmelser.pdf
Vedlegg 5_R-273_Klage på endret reguleringsplan_Beboere i Hogstvetvn. 37-39-41
Vedlegg 6_R-273_Klage på reguleringsplan_Gørild Steen_040413.pdf
Vedlegg 7_R-273_Klage på reguleringsplan_Blystad_010413.pdf
Vedlegg 8_R-273_Forslagstillers kommentarer til nye klager
Vedlegg 9_R-273_Forslagstillers_kommentarer.pdf
Vedlegg 10_R-273_Planbeskrivelse_SHARK_160413.pdf
Vedlegg 11_R-273_Ros-analyse_SHARK_200413.pdf
Vedlegg 12_R-273_Notat_FundamenteringSWECO.pdf
Vedlegg 13_R-273_GrunnundersøkelserSWECO.pdf
Vedlegg 14_R-273_Trafikkstøyvurdering_BrekkeStrand_250213.pdf
Vedlegg 15_R-273_Utenomhusplan4_søknad rammetillatelse.pdf
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Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter.

Utskrift av saken sendes til:
Shark AS, Postboks 143, 1411 Kolbotn
Bolig & eiendomsutvikling AS, Kolbotn veien, 1410 Kolbotn
Adressater i følge liste

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken
Planområdet ligger mellom Hogstvetveien og Østfoldbanen, ca. én km sør for Ås
sentrum. Planområdet har et areal på ca. 18 dekar, og omfatter eiendommene gnr.
54, bnr. 63, 340, 342, 343 og 349. Bakgrunnen for reguleringen var å oppdatere
eldre planer samt å legge til rette for en noe høyere utnyttelse på de ubebygde
arealene, i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Planforslaget forutsetter en % -BYA på 31 % for felt BB2, % -BYA på 35 % for felt
BB1, og % -BYA på 25 % for felt BF1 og BF2. For felt BB1 og BB2 er maksimal
gesimshøyde 8 m og maksimal mønehøyde er 9 m regnet fra planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For felt BF1 og BF2 er maksimal gesimshøyde
satt til 6,5 meter målt fra ferdig planert terreng. Høydeforskjellen mellom mønet og
laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter.

Saken ble behandlet i kommunestyret den 09.10.2013, og sendt ut til offentlige
myndigheter og berørte parter med underretning om klageadgang. Totalt kom det inn
tre klager. Hovedutvalget for teknikk og miljø behandlet klagene i møte den
23.01.2014. Hovedutvalget var på befaring i området før møtet. Saksbehandler og
forslagsstiller var til stede under befaringen. Hovedutvalget diskuterte seg fram til
følgende vedtak:

Klager fra naboer til gnr/bnr 54/342 tas delvis til følge. Høyde på sokkeletasje
skal bestemmes av kommunen. Høyden på underetasjens gulv skal ikke være
høyere enn høyden på gangveien utenfor tomta. For øvrig opprettholdes
kommunestyrets vedtak i sak 66/13, møtedato 09.10.2013.

Klage fra naboer til gnr/bnr 54/63 tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i
sak 66/13, møtedato 09.10.2013, opprettholdes. I henhold til plan- og
bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes klagen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
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Planområdet markert med stiplet linje.

Saken ble så sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus returnerte klagesaken med følgende begrunnelse:

Hovedutvalgets vedtak innebærer en endring av kommunestyrets vedtak av
09.11.13, sak 66/13.

Når Hovedutvalget har tatt en klage til følge og omgjort et påklaget vedtak, vil
dette være et nytt enkeltvedtak som igjen kan påklages. Fylkesmannen kan
ikke se at kommunens omgjøringsvedtak er påklaget. Endringsvedtaket
gjelder et sentralt element i reguleringsplanen; byggehøyder. Fylkesmannen
finner imidlertid grunn til å bemerke at det er noe uklart om endringen gjelder
en enkelt eiendom eller alle eiendommene i reguleringsplanen. Fylkesmannen
har ikke kompetanse til å prøve de forhold som omfattes av endringsvedtaket.
Inntil vedtaket er påklaget foreligger det ikke en klagesak som Fylkesmannen
har kompetanse til å avgjøre. Saken returneres derfor til kommunen.

Fylkesmannen kan ikke se at partene har fått underretning omPlanutvalgets
omgjøringsvedtak med opplysninger om klageretten, jf. Forvaltningsloven (fvl.)
§ 27. Fylkesmannen ber kommunen om å underrette partene om adgangen til
å påklage omgjøringsvedtaket.

Videre hadde Fylkesmannen følgende bemerkning:
Fylkesmannen finner for øvrig grunn til å bemerke at Hovedutvalget for teknikk
og miljø har begrenset kompetanse til å endre et reguleringsplanvedtak, fattet
av kommunestyret, ved den forberedende behandlingen av en klage på dette
vedtaket. Hovedutvalgets kompetanse til å ta en klage til følge, uten å
forelegge saken for kommunestyret er begrenset til å vedta «mindre
endringer» etter pbl. § 12-14 andre ledd. Fylkesmannen ber kommunen
vurdere om endringen foretatt i vedtak av 23.01.2014 er en «mindre endring»
i pbl. § 12-14 andre ledd sin forstand.

BB254/63

BB1 54/342
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Hovedutvalget for teknikk og miljø har delegert myndighet til å vedta «mindre
endringer» etter plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-14. Rådmannen vurderer den
konkrete endringen som en utfylling innenfor hovedtrekkene til planen, jfr. § pbl. 12-
14 andre ledd. Endringen er en tilpassing av terreng, og ikke en endring av høydene i
seg selv.

Klager
På bakgrunn av Fylkesmannens uttalelse ble saken sendt ut på nytt til berørte parter
med opplysninger om klageadgang, jfr. forvaltningslovens § 27. Totalt er det
innkommet tre klager:

1. Beboere i Hogstvetveien 37A, 37B, 39B, 41A, 41B, i brev datert
23.01.2014
Klager viser til at det i reguleringsbestemmelsene er ulike høydebestemmelser
for eksisterende bebyggelse, felt BF1 og BF2, og for planlagt bebyggelse, felt
BB1 og BB2.

Klager viser til byggesøknad der den planlagte bebyggelsen på felt BB1 og
BB2 enkelte steder ser ut til å bli omtrent en etasje høyere enn eksisterende
bebyggelse på grunn av det skrånende terrenget. Bebyggelsen vil derfor
oppleves som et tre-etasjes bygg. Med tanke på innsyn og solforhold vil dette
være til betydelig sjenanse for naboene. Klager ønsker at
reguleringsbestemmelsene endres slik at maksimal gesimshøyde skal
beregnes fra ‘’laveste planert terreng’’ for felt BB1 og BB2, slik at
høydebestemmelsene er like for BB1 og BB2 som de er for BF1 og BF2.

Videre viser klager til omgjøringsvedtaket til Hovedutvalget for teknikk og
miljø. Klager er tilfreds over at klagen ble tatt til følge, men mener at det er
uklart om omgjøringsvedtaket gjelder for både BB1 og BB2. Klager ber om at
omgjøringsvedtaket gjøres gjeldende for både felt BB1 og for felt BB2. For felt
BB2 varierer høyden på gangveien utenfor tomta. Det er derfor ikke klart om
kravet til høyder skal beregnes fra en gjennomsnittlig høyde. I forlengelse av
dette er det uklart hvordan dette blir for de ulike byggene. Klager ønsker at
reguleringsbestemmelsene endres slik at det blir klarhet rundt disse punktene.

Rådmannens kommentar
Klager opprettholder i stor grad klagen fra forrige runde. Rådmannen viser til
hovedutvalgets omgjøringsvedtak der det vist til gnr/bnr 54/342 som tilsvarer
felt BB1. Klagen som gjelder gnr/bnr 54/63 som tilsvarer felt BB2 ble ikke tatt
til følge. Vedtaket gjelder derfor kun felt BB1. Rådmannen vurderer vedtaket
som noe uheldig da formuleringen åpner for tolkning. Rådmannen vurderer
likevel at forslagsstiller imøtekommer hovedutvalgets vedtak ved å bearbeide
det naturlige terrenget på felt BB1 slik at bebyggelsen blir liggende lavere. I
følge forslagstiller blir terrenget og bygget på felt BB1 senket med 1,1 meter.
Underetasjen vil da ligge ca. 20 cm høyere enn gangfeltet utenfor felt BB1.
Dette gir et stigningstall på 1:10. Årsaken til høydeforskjellen er hensynet til
avrenning fra bygget. Rådmannen vurderer dette som et mindre avvik, og
mener forslagstiller har imøtekommet hovedutvalgets vedtak.
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Med høyere utnyttelse og tettere bebyggelse vil innsyn bli et tema.
Planforslaget holder seg innenfor byggegrensene på tomten. Rådmannen
finner derfor ikke grunn til å kommentere temaet ytterligere.

2. Gørild Steen, Hogstvetveien 47A, i brev datert 04.04.2014
Klager viser til tidligere innspill til planen og vil opprettholde klagen, da klager
mener at innspillene ikke har blitt hensynstatt.

Klager viser til de ustabile grunnforholdene i området, og ber om at planen
hensynstar risikoen for skader på nabotomtene.

Videre viser klager til kotehøyder på eksisterende uteområder og dertil at den
planlagte bebyggelsen vil få en opplevd høyde på rundt 13 m sett fra
uteområdene til eksisterende bebyggelse. Klager viser til atden planlagte
bebyggelsen vil få balkonger mot syd, mens eksisterende bebyggelse har
soverom mot nord. Innsynet til både uteområder og inn på soverommene,
oppleves som sjenerende og klager mener dette vil forringe bokvaliteten
permanent.

Rådmannens kommentar
Rådmannen mener planen i stor grad har hensynstatt innkomne merknader og
klager. Blant annet har forslagstiller ved offentlig ettersyn redusert
utnyttelsesgraden for felt BB2, og imøtekommet hovedutvalgets vedtak ved å
bearbeide det naturlige terrenget på felt BB1 slik at bebyggelsen på felt BB1
ligger noe lavere.

Angående grunnforhold viser rådmannen til forslagstillers kommentarer datert
20.12.2013, risiko- og sårbarhetsanalysen datert 20.04.2013, og geologiske
undersøkelser foretatt av Sweco datert 26.04.2013.

Vedrørende innsyn, se kommentar over.

3. Reidun og Dag-Ragnar Blystad, Hogstvetveien 27, i brev datert
01.04.2014
Klager er nærmeste nabo på nordsiden. Som tidligere påpekt viser klager til at
planforslaget vil forringe solforholdene på klagers eiendom, og at den
planlagte bebyggelsen vil oppleves som en lang og høy vegg mot syd. Klager
mener også at planforslaget ikke kan sammenlignes med bebyggelsen på
Sollia da bebyggelsen der blir bygget ut som en helhet, og i et allerede etablert
småhusområde. Klager ber om at deres ønsker hensynstas ved at
lavblokkene på felt BB1 enten senkes ned i terrenget eller at bebyggelsen
avkortes med én etasje.

Rådmannens kommentar
Klagen ble avvist i forrige klagerunde. Rådmannen vurderer at det ikke har
kommet inn nye momenter som ikke har blitt vurdert på et tidligere tidspunkt,
og anbefaler derfor at klagen avvises.
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Vurdering
Kommunens ønske om å fortette og legge til rette for en høyere utnyttelse på
ubebygde eiendommer, som i Hogstvetveien, er i tråd med regionale og nasjonale
retningslinjer som vektlegger at boligbygging bør skje i sentrumsnære områder med
god tilgang på kollektivtransport. Planforslaget er derimot ikke i tråd med naboenes
ønsker. Utbygger har forsøkt å komme både kommunen og naboer i møte. Saken
kan sies å illustrere spriket mellom overordnede føringer og individets ønsker.

Alternativer
Rådmannen mener at det ikke er innkommet nye momenter, som ikke har blitt
vurdert på et tidligere tidspunkt i saksbehandlingen. Rådmannen vurderer forrige
vedtak som noe uheldig, da formuleringen tydelig har åpnet opp for tolkning.
Rådmannen mener likevel forslagstiller har imøtekommet klagene og hovedutvalgets
vedtak ved å bearbeide terrenget og senke planlagt bebyggelse på felt BB1 med 1,1
meter.

Alternativene kan oppsummeres som følgende. Enten avvises samtlige klager, og
saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen har påpekt at formuleringen i vedtaket er noe svak, da den ikke viser
til hvilket felt endringen gjelder for. Rådmannen viser til vedtaket der det tydelig vises
til hvilket felt endringen gjelder for; gnr/bnr 54/63 som tilsvarer BB2.

Alternativt kan utvalget imøtekomme klagen delvis, under forutsetning av at vedtaket
omformuleres slik at det tydelig kommuniserer hvordan klagen hensynstas. Dette vil
igjen være et nytt enkeltvedtak som igjen kan påklages med påfølgende politisk
behandling og behandling hos Fylkesmannen.

Som siste alternativ kan Hovedutvalget for teknikk og miljø imøtekomme klagene på
alle punkter, med den konsekvens at planen sendes tilbake til forslagstiller med
påfølgende runder med varsling, politisk behandling og en ny klageadgang for
berørte parter.

Konklusjon med begrunnelse
Rådmannen anbefaler at Hovedutvalg for teknikk og miljø avviser klagene, da det
ikke er innkommet nye momenter i saken som ikke har vært vurdert tidligere.

Kan vedtaket påklages?
Endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ikke påklages.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Hovedutvalgets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet.
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HTM-39/14 << Tilbake til sakslisten
Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon -
Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/00405-27
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 39/14 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon til bruksendring fra
enebolig med hybelleilighet til firemannsbolig. Avslaget hjemles i plan- og
bygningsloven § 19-2 andre ledd.

Ås, 25.04.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg som følger saken trykt:
Vedlegg 1 - Søknad om tillatelse i ett trinn
Vedlegg 2 - Tegninger
Vedlegg 3 - Brev fra oppmålingssjef Halvor Bruun
Vedlegg 4 - Reguleringsplan for Fålesloråsen
Vedlegg 5 - Reguleringskart for Fålesloråsen
Vedlegg 6 - Merknader fra ansvarlig søker
Vedlegg 7 - Informasjon om nye naboer ,
Vedlegg 8 - Kommentarer til saksfremlegg

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Samtlige dokumenter i saken

Vedtak i saken sendes til:
Ansvarlig søker
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Bygningsavdelingen i Ås kommune har mottatt søknad fra foretaket Zephyr Norge.
Søknaden gjelder bruksendring av bolighus i Slorhøgda 10, på gnr. 107 bnr. 634.
Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig
(vedlegg 1 og 2)

Bakgrunn for saken:
Igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt25.10.2007. Tillatelsen gjaldt
oppføring av frittliggende enebolig i to etasjer med integrert garasje, hvor en del av
kjelleretasjen var avsatt til separat hybelleilighet. Seksjonering av de to enhetene ble
tinglyst den 19.12.2007 i regi av oppmålingsavdelingen i Ås kommune.

Første etasje – (farge påført av saksbehandler) – Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden

Kjelleretasje – (farge påført av saksbehandler) – Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden
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Etter seksjoneringen ble det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var
egnet til denne bruken og den ble senere innredet som oppholdsrom med egen
inngang fra vaskerommet. Reviderte tegninger med denne løsningen ble godkjent,
og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.
De godkjente tegningene fra 19.01.2010 viser at det nå er satt inn trapp fra
hovedenhetens 1. etg. og opp til et ukjent loftareal. Dette blir ikke redegjort for.
Videre er trappen fra hovedenhetens 1. etg og ned til hovedenhetens kjellerdel nå
fjernet.
Bygningsavdelingen forholdt seg imidlertid kun til omsøktendring av garasjedelen. At
trappen ned til kjellerdelen var fjernet ble derfor ikke registrert på dette tidspunkt.

Førsteetasje – (farge påført av saksbehandler) – Trapp fra hovedenhetens 1. etg og ned til
hovedenhetens 2. etg er fjernet.

Kjelleretasje –(farge påført av saksbehandler) –Trapp fjernet
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Den 14.04.2010 ble reseksjonering av bygget til tre separate boenheter tinglyst.
Tiltakshaver hadde nå installert kjøkken og etablert en ny boenhet i kjelleren uten å
byggemelde dette. Seksjonering etter eierseksjonsloven kan utføres selv om
oppdeling til tre enheter ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven.
Seksjoneringen ble derfor utført uavhengig av hvilken byggetillatelse som lå til grunn
for bygget. I praksis forelå det derfor en ferdig seksjonert tremannsbolig i medhold av
eierseksjonsloven. Det hadde imidlertid verken blitt søkt om, eller gitt tillatelse til
bruksendring til tremannsbolig etter plan- og bygningsloven. Bygningsavdelingen
anså dermed fortsatt bygningen som en enebolig med hybelleilighet, da tiltakshaver
ikke hadde opplyst eller søkt om noe annet.

Kjellerplan – (farge påført av saksbehandler) – Tegning innsendt i forbindelse med reseksjonering til tre
seksjoner – Ny enhet i kjeller er etablert, 1. etg er uforandret

Den 03.06.2010 mottok bygningsavdelingen søknad om tillatelse til oppføring av
tilbygg til kjellerdelen i eneboligen. Kontaktperson med oppgitt e-postadresse var i
søknaden nåværende nestleder i Zephyr Norge. Tegningene avtilbygget ble
godkjent og stemplet. Det ble på dette tidspunkt heller ikke opplyst fra tiltakshavers
side om at boligen allerede var reseksjonert til tre enheter. Det ble derfor fra
bygningsavdelingens side lagt til grunn at utbyggingen kun var av behov for utvidelse
av eksisterende enebolig. Tillatelse til tiltaket ble gitt 21.06.2010.

Bygningsavdelingen ser i ettertid at godkjente tegninger innsendt i forbindelse med
søknad om tilbygg viser at bygget allerede her er oppdelt i fire ulike enheter.
Nytt kjøkken var nå installert i tidligere garasjedel i 1. etg, og denne delen var nå i
praksis fradelt som egen enhet uten at forholdet var byggemeldt.

Fra bygningsavdelingens side var det imidlertid kun omsøkt tilbygg som ble vurdert
på disse tegningene, og ikke resten av bygget. Videre må det presiseres at godkjente
tegninger ikke eliminerer søknadsplikten ved bruksendring.
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Tegninger vedlagt søknad om tilbygg –(Farge påført av saksbehandler) –eget kjøkken i tidligere
garasjedel –etablert som egen boenhet uten byggemelding.

Kjelleretasje –(Farge påført av saksbehandler) –Tidligere del av hovedenhet er nå blitt egen boenhet
uten trapp opp til 1. etg.
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Den 03.1 2.201 0 ble bygningen igjen reseksjonert, denne gang til fire separate
boenheter med hvert sitt kjøkken. Bygningsavdelingen ble heller ikke på dette
tidspunkt orientert om reseksjoneringen, og var stadig i den tro at opprinnelig
byggetillatelse til enebolig med hybelleilighet var fulgt.

Tegninger vedlagt søknad om reseksjonering til fire enheter – (Farge påført av saksbehandler)
– Viser som tidligere to separate enheter med hvert sitt kjøkken.
Til orientering: Eier har brukt gamle tegninger, fra tiden før tillatelse til tilbygget ble gitt.

Kjelleretasje – (Farge påført av saksbehandler) - Viser som tidligere nytt kjøkken, ingen trapp mellom
kjeller og 1. etg.
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I forbindelse med reseksjonering til fire enheter ble det fra oppmålingsavdelingens
side opplyst om at «behandling av seksjoneringssaken ikke innebærer noen form for
godkjenning av foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven» (vedlegg 3). Til
tross for denne merknaden ble det ikke sendt inn søknad om bruksendring til
firemannsbolig.

Den 18.08.2011 mottok bygningsavdelingen ny søknad om tilbygg, denne gang til
eksisterende og godkjent hybelleilighet. Kontaktperson med oppgitt e-postadresse
var i søknaden også denne gang nåværende nestleder i Zephyr Norge. Opplysninger
om siste reseksjonering ble ikke oppgitt. Det ble heller ikke innsendt tegning av
oppdelt førsteetasje.

Kjelleretasje – (Farge påført av saksbehandler) - Viser som tidligere nytt kjøkken, ingen trapp

Tre uker senere ble bygningsavdelingen gjort kjent med at seksjon 3 (kjellerdelen av
eneboligen) var lagt ut for salg på www.finn.no. Tegningene innsendt i forbindelse
med den første søknaden om tilbygg ble vurdert på nytt, og det ble da oppdaget fire
enheter i bygget. Bygningsavdelingen startet oppfølging av forholdet den 05.09.2011.

Den 08.09.2011 mottok bygningsavdelingen e-post fra ansvarlig eiendomsmekler
med spørsmål om seksjon 3 var godkjent og omsettelig. Seksjon 3 var nå allerede
solgt, i den forstand at budrunde var overstått og kjøper avseksjon 3 var økonomisk
bundet. Bygningsavdelingen informerte her om at salg avseksjon 3 kunne gå som
planlagt, men at resten av bygningen ikke kunne selges før forholdene ellers var
avklart. Denne formuleringen var ikke ment som en «uforbeholden godkjenning» av
seksjon 3. Bygningsavdelingen la til grunn at mekler var kjent med
forvaltningspraksis og visste at en eventuell bruksendring til flere enheter uansett
krevde søknad og tillatelse før saken var endelig.
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Søknaden om tilbygget til hybelleiligheten ble for øvrig avslått på bakgrunn av strid
med reguleringsplan. Det ble deretter den 03.10.2011 avholdt møte mellom
tiltakshavers stedfortreder (daværende styreleder og daglig leder i Zephyr Norge) og
bygningsavdelingen. Oppdelingen av bygget ble diskutert. Det ble fra stedfortreder
vist til at tegningene av fire enheter ble godkjent ved behandling av det første
tilbygget. Stedfortreder ble deretter informert om at de godkjente tegningene kun
gjaldt det aktuelle tilbygget, og at seksjoneringen som ble foretatt ble gjort uavhengig
av byggetillatelsen. Godkjent seksjonering kunne således ikke regnes som en
bekreftelse på at selve byggesaken var i orden.

Tiltakshaver ble for øvrig registrert som daglig leder i Zephyr Norge den 15.11.2012.
Zephyr Norge er sentralt godkjent av direktoratet for byggkvalitet, med varighet fra
16.08.2012 til 16.08.2015.

Løpende korrespondanse mellom tiltakshaver m/stedfortreder, advokater og
bygningsavdelingen har løpt i etterkant av dette. Det vises til saksmappen for en
utdyping av denne korrespondansen. Kjernen i samtalene er for øvrig tiltakshavers
anførsel om at seksjonering til tremannsbolig/firemannsbolig og godkjente tegninger
må ha virkning også på byggesaken.
Fra bygningsavdelingens side ble det presisert at det ikke kan foretas noen vurdering
av bruksendring før søknad er innsendt, og at det per dags dato kun er godkjent en
enebolig med hybelleilighet på eiendommen i medhold av plan- og bygningsloven.

Tiltakshaver sendte på dette grunnlag inn søknad om bruksendring av det aktuelle
bygget i 2013. Godkjent enebolig med hybelleilighet var tenkt omgjort til
firemannsbolig. Søknaden var imidlertid mangelfull da slikt tiltak blant annet krever
ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven § 20-1. Søknaden ble av denne grunn
returnert.

Den 15.01.2014 fratrådte tiltakshaver stillingen som daglig leder i Zephyr Norge. Den
27.01.2014 mottok bygningsavdelingen på ny søknad om bruksendring av det
aktuelle bygget. Ansvarlig søker var nå Zephyr Norge v/ styrets nestleder.
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Tegninger vedlagt søknad om bruksendring – (Farge påført av saksbehandler) – 1. etg. er oppdelt i to
enheter – seksjon 1 og seksjon 4

Kjelleretasje – (Farge påført av saksbehandler) – Kjellerdel oppdelt i to enheter – seksjon 2 og seksjon 3.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, R-106 vedtatt at
kommunestyret 01.04.2003 og sist revidert 17.11.2005 (vedlegg 4). Eiendommen er
regulert til byggeområde for boliger og faller inn under felt B1 (vedlegg 5). Det følger
av reguleringsplanens punkt 2, bokstav a) at det kun tillates oppført frittliggende
enebolig eller enebolig med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA innenfor planens
byggegrenser. Søknaden gjelder bruksendring fra enebolig med hybelleilighet til
firemannsbolig. Da dette strider med reguleringsbestemmelsene søkes det således
om dispensasjon.
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Vurdering:
Rådmann erkjenner at det fra kommunens side er gitt uheldige uttalelser i denne
saken. Det må likevel presiseres at det per dags dato kun er fattet vedtak om
tillatelse til enebolig med hybelleilighet på eiendommen. Tinglyst seksjonering til
firemannsbolig får ingen direkte virkning overfor dette aktuelle vedtaket.

Forholdet må således vurderes som en normal byggesak, som i dette tilfelle er en
søknad om bruksendring fra enebolig med hybelleilighet, til firemannsbolig. Tiltaket
kommer i strid med pbl. § 12-4 "rettsvirkninger av reguleringsplan", jf.
Reguleringsplan for Fålesloråsen punkt 2, bokstav a). En tillatelse som omsøkt kan
derfor bare gis dersom det med hjemmel i pbl § 19-2 kan gis dispensasjon fra
reguleringsformålet. En dispensasjonssøknad må vurderes konkret etter
dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven § 1 9-2 andre ledd, hvor det heter:

”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 følgelig opp til en samlet interessevurdering der hensyn bak den konkrete
reguleringsbestemmelsen må tillegges stor vekt. Pbl § 19-2 er lagt opp til å ha en
høyere terskel for dispensasjon enn den tidligere plbl § 7, og forarbeidene legger opp
til at det ikke er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, det må være en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr 32
(2007-2008).

Omsøkt eiendom omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, og er avsatt til
byggeområde for boliger. Innenfor dette området tillates det oppført frittliggende
boliger, det vil si enebolig og enebolig med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA. Omsøkt
hus er i dag godkjent som enebolig med hybelleilighet under 60 m2. Dette er således
i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser. En bruksendring til firemannsbolig vil
imidlertid som nevnt være i strid med dette reguleringsformålet. Spørsmålet blir
således om denne striden medfører at hensyn bak reguleringsformålet blir vesentlig
tilsidesatt.

Hovedhensynet bak reguleringsbestemmelser generelt er at det gjennom en grundig
prosess skal defineres hvilke formål de ulike delene skal ha, for å gi et velfungerende
reguleringsområde. Kjernen i boligformålet er å sikre en sammenheng og harmoni i
det aktuelle felt, og i denne saken gjøres dette gjennom en restriktiv holdning til flere
enheter på hver eiendom. Ny bebyggelse skal således innpasses i en bestående
eneboligstruktur, og må underordne seg bestående bygninger både når det gjelder
utseende og bruksformål.

I Fålesloråsen er det per dags dato en konsekvent kultur av eneboliger, og tidligere
utbyggere har fulgt reguleringsbestemmelsene og bruksformålet ved prosjektering og
utføring av tiltak. I området har det ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av verken tre-
eller firemannsboliger tidligere og rådmannen mener denne praksisen bør fortsette.
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Oppføring av firemannsbolig i Fålesloråsen kan etter rådmannens syn heller ikke
anses som en beskjeden overskridelse. En omgjøring til hele fire separate boenheter
vil medføre et kraftig brudd med bruken ellers i området, og vil således medføre at
hensyn bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Ansvarlig søker anfører at en dispensasjon vil være svært fordelaktig da bygget nå er
seksjonert til fire boenheter med fire forskjellige eiere. Det legges vekt på beboerne
har havnet uforskyldt i en svært vanskelig situasjon og at samtlige beboere har
tinglyst store lån på sine respektive boenheter.

Rådmannen ser at dette er en vanskelig situasjon. Likevel må det presiseres at
tiltakshaver selv valgte å legge enhetene ut for salg før de var godkjent etter plan- og
bygningsloven. Rådmannen mener derfor at en eventuell løsning av eierforholdet i
bygget er underlagt tiltakshavers eget ansvar.

Ansvarlig søker anfører at det i forbindelse med seksjonering til tre enheter ikke ble
opplyst fra kommunens side om at endringene som var foretattvar søknadspliktige
etter plan- og bygningsloven (vedlegg 6). Til dette svarer rådmann at saken består av
to deler som behandles av to ulike avdelinger. Seksjonering etter eierseksjonsloven
kan utføres uavhengig av hvilken byggetillatelse som ligger til grunn for bygget. Ved
endringer slik som i dette tilfellet er det således tiltakshavers eget ansvar å sørge for
attiltakene er i tråd med gjeldende regelverk.
Det må også presiseres at tiltakshaver ved seksjonering til fire enheter ble gjort
oppmerksom på at behandling av seksjoneringssaken ikke innebar noen form for
godkjenning av foretatt byggearbeider etter plan- og bygningsloven. Til tross for dette
gikk tiltakshaver i gang med salget av seksjon 3, uten å søke om bruksendring.

Rådmann erkjenner at det fra kommunens side ble antydet atseksjon 3 i bygget vil
kunne godkjennes ved innsending av søknad om bruksendring. Ansvarlig søkers
advokat har imidlertid tolket dette utsagn som en «uforbeholden godkjenning».
Rådmannen svarer til dette at det har blitt presisert i forbindelse med salg av seksjon
3 at noen bindende tillatelse ikke blir gitt før det sendes inn søknad om bruksendring.
Rådmannen mener således at salg av seksjon 3 ikke burde funnet sted før vedtak
var fattet og saken var avgjort.

Ansvarlig søker anfører at de ikke fikk videreformidlet informasjonen som ble gitt til
mekler i september 2011 om at resten av bygningen ikke kunne selges før
forholdene ellers var avklart. Det vises videre til at søknad om bruksendring ble
innsendt så fort de fikk instruks om dette (vedlegg 6). Rådmannen presiserer at
budrunde for seksjon 3 allerede var utført da korrespondansen med mekler fant sted.
Kjøper av denne enheten var således allerede økonomisk bundet, dette til tross for at
tiltakshaver nå var kjent med at behandling av seksjoneringssaken ikke innebar noen
form for godkjenning av foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven.

Tidligere nabo på gnr. 107 bnr 633 kom med merknader til bruksendringen. Det
presiseres at denne nabo nå har flyttet og at de nye naboene ikke har merknader til
bruksendringen (vedlegg 7). Av hensyn til sakens opplysning finner rådmann likevel
at merknadene til tidligere nabo bør belyses. Det vektlegges at en bruksendring til
firemannsbolig vil medføre økt trafikk på tilkomstveien til eiendommen, som er
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betinget av privat veirett over naboeiendommen. Videre blir det påpekt at denne
veiretten ikke var ment til fire ulike enheter. Rådmannen slutter seg til anførselen om
at den omsøkte bygning klart vil medføre en økt belastning på veien. Rådmannen
presiserer dog at det er selve tilkomstproblematikken i seg selv som blir vektlagt i
denne vurderingen. En eventuell strid vedrørende innholdet av tinglyst veirett er et
privatrettslig anliggende som ikke vil bli vektlagt her.

Omsøkt eiendom ligger imidlertid dårlig til hva gjelder tilkomst, da den er plassert helt
i utkanten av reguleringsområdet ved bratt terreng. Eiendommen har ikke direkte
tilkomst fra kommunal vei, men må benytte seg av en privat veirett over gnr. 107 bnr.
633. Rådmannen anser denne tilkomstsituasjonen som problematisk. En
firemannsbolig som den omsøkte bør i utgangspunktet ha direkte tilkomst fra
kommunalvei, og ikke benytte seg av en privat veirett.

Det vil heller ikke være mulig å etablere ny tilkomst på østsiden av bygget da
terrenget her er svært bratt. Det vil således ikke være mulig for ansvarlig søker å
etablere annen tilkomst enn den som allerede blir benyttet i dag. Dette understreker i
hvor liten grad eiendommen er egnet til en firemannsbolig.

Ansvarlig søker viser til at det skal etableres parkeringsplasser til 9 biler på
eiendommen. Rådmannen har ingen merknader til dette, da 9 parkeringsplasser er
innenfor kravet ved etablering av firemannsbolig.

Tidligere nabo vektlegger videre at etablering av fire ulike boenheter klart vil medføre
betraktelig mer støy og støv på eiendommen. Rådmannen slutter seg til dette. Fire
boenheter vil utvilsomt skape mer trafikk og støy på eiendommen. Følgene av
bruksendringen vil således klart få en negativ virkning som naboene etter
reguleringsbestemmelsene i utgangspunktet burde vært foruten. Det gjentas likevel
at de nye naboene ikke har merknader til bruksendringen.

Ansvarlig søker viser til at det ved første søknad om tilbygg kom frem at søknaden
gjaldt «seksjon 3». Rådmann slutter seg til at bygningsavdelingen burde satt seg
bedre inn i de faktiske forhold på dette tidspunkt. Likevel må det presiseres at
bygningsavdelingen forholder seg til det tiltaket som er omsøkt og behandler dette
etter gjeldende regelverk. Da bygningsavdelingen ikke var gjort kjent med
oppdelingen i fire enheter, var anvendt terminologi i søknaden heller ikke noe som
ble vektlagt.

Rådmann erkjenner dog at det er forhold i denne saken som av bygningsavdelingen
burde blitt avdekket på et tidligere tidspunkt. Det er likevel slik at bygningsavdelingen
forholder seg til det konkrete forhold som er omsøkt. Kommunen har ikke kapasitet til
å foreta etterkontroll i hver sak for å sikre at innsendte tegninger er i tråd med
tidligere gitt tillatelse.

Rådmann er blitt gjort kjent med at kjøper av seksjon 3 nå har engasjert advokat for
mulig heving av kjøp. Heving av kjøp vil dessverre klart sette ansvarlig søker i en
økonomisk vanskelig situasjon. Rådmannen finner imidlertid ikke å kunne vektlegge
dette.
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Nestleder i Zephyr Norge har vært involvert i byggeprosjektetsiden 03.06.2010.
Firmaet ble registrert i Brønnøysundregistrene den 09.10.2010, og det legges
således til grunn at Zephyr Norge har ytt rådgivning til tiltakshaver siden senest
denne dato. Det gjentas også at tiltakshaver selv var daglig leder i firmaet fra
15.11.2012 til 15.01.2014.

Zephyr Norge driver byggteknisk konsulentvirksomhetog prosjektering, kontrollering
og utførelse av bygg og anlegg. Foretaket har også som nevnt sentral godkjenning
hos Direktoratetfor byggkvalitet.

Disse opplysningene tilsier at det må kunne forventes en viss kjennskap til gjeldende
regelverk og det faktum at bruksendring er søknadspliktig. Av tiltakshaver kan det
ikke forventes det samme. Rådmann finner imidlertid grunn til å stille høyere krav til
tiltakshaver i dette tilfellet, da vedkommende har fått bistand fra Zephyr Norge siden
senest 09.10.2010, og i tillegg har vært ansatt som daglig leder i firmaet.

På dette grunnlag finner rådmannen ikke å kunne vektlegge tiltakshavers
økonomiske situasjon i denne saken.

Rådmannen finner i stedet grunn til å legge avgjørende vekt på at de bebygde
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med
hybelleiligheter. Naboene vil i dette regulerte områdetdermed ha en forventning om
at ny bebyggelse i området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser.

Det er også mange ubebygde eiendommer i området, og en dispensasjon i dette
tilfellet vil dermed ha en alvorlig presedensvirkning der konsekvensen blir uheldig
uthuling av reguleringsplanen. En dispensasjonspraksis i området vil igjen kunne
medføre forskjellsbehandling, da de som har bygd hittil i området, har bygd i den tro
at reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument.

Tatt i betraktning fremtidige byggesøknader i området må det dermed legges til
grunn at en dispensasjon i dette tilfellet vil medføre ulemper som etter rådmannens
syn vil veie betraktelig tyngre enn fordelene.

Alternativer:
Rådmannen presiserer at en bruksendring som den omsøkte bør avklares i
overordnet plan. Reguleringsplanen er styrende i dette området og formålet er å
skape langsiktighet, stabilitet og forutberegnelig saksbehandling i kommunen.
Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og rådmannen ser det slik at en
dispensasjon fra formålet klart vi undergrave reguleringsplanens styringsverdi.
Rådmannen viser til at en eventuell tilrettelegging for firemannsboliger må skje
gjennom omregulering av den konkrete eiendom, og ikke gjennom dispensasjon.
Plan- og utviklingssjefen i Ås kommune har imidlertid uttalt at en omregulering av
eiendommen ikke vil la seg gjøre, både på grunn av tilkomstproblematikk og på
grunn av de alvorlige presedensvirkninger en slik omregulering vil få.

Dersom utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til bruksendringen i denne saken,
mener rådmannen derfor at dette bør skje gjennom en endring av reguleringsplanen
og området i sin helhet, og ikke gjennom enkeltstående vedtak.
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Konklusjon:
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at en bruksendring til
firemannsbolig klart vil medføre at de hensyn reguleringsformålet er ment å ivareta, i
for stor grad blir skadelidende. Rådmannen finner videre aten kvalifisert overvekt av
ulemper vil gjøre seg gjeldende ved bruksendring som den omsøkte. Av denne grunn
bør søknad om dispensasjon avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2
andre ledd.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan-
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygningsavdelingen, postboks 195,
1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no
Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket
opprettholdes vil klagen oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig
avgjørelse.

Ikrafttredelse:
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.

mailto:post@as.kommune.no
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HTM-40/14 << Tilbake til sakslisten
Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 40/14 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder rådmannens vedtak av 20.11.2013,
sak nr. 13/05265-2. Klagen tas ikke til følge da det ikke foreligger søknad om
dispensasjon. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse.

Ås, 21.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg fro teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse
Vedlegg 2. Tegninger
Vedlegg 3. Avslag på søknad om støttemur
Vedlegg 4. Klage på vedtak om avslag

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Bildedokumentasjon av muren
Reguleringsplan for Nebbaveien (R-212), vedtatt av kommunestyret 21.04.2004.
Revidert 16.12.2004. Eiendommen er avsatt til boligformål.

Vedtak i saken sendes til:
Siv. ing. Thorleif Andresen, Sundbyveien 119, 1407 Vinterbro
Henriette Sæther, Kjærnesveien 95, 1407 Vinterbro
Arnfinn Engebretsen, Kjærnesveien
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Saken gjelder etteranmeldt søknad på oppført støttemur for Kjærnesveien 95 på gnr.
111, bnr. 267. Søknaden ble avslått i delegert vedtak 20.11.2013. Avslaget er
påklaget av ansvarlig søker. Størrelsen på støttemuren utløser krav til søknadsplikt.
Muren ble oppført av tiltakshaver uten nødvendig godkjent byggesøknad. Det er ikke
søkt om dispensasjon i henhold til PBL. §19-1 fra avstandskrav til eiendomsgrense i
PBL § 29-4.

Det er innsendt og godkjent garasje på eiendommen, men tiltakshaver har unnlatt å
informere rådmannen om at garasjen er avhengig av en stor støttemur for å få
gjennomført tiltaket med garasjen. Rådmannen fattet vedtak på bakgrunn av
innsendt dokumentasjon.

Garasjen ble godkjent samtidig med at grensejustering ble godkjent, men ikke
iverksatt. Berørt nabo har trukket tilbake sin enighet om grensejustering etter at han
klaget på støttemuren som ble oppført uten nabovarsling og nødvendig
byggesaksbehandling.

Rådmannen har i brev av 16.10.2013 gjort tiltakshaver oppmerksom på at
manglende grensejustering vil føre til at garasjen komme nærmere eiendomsgrensen
til vei enn 1,5 meter. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen ny plassering av
garasjen nord-øst for boligen dersom endret plassering lar seg gjennomføre. Den
ulovlig oppførte muren bør fjernes nå som naboen har protester. Dessuten vil ikke
denne muren ha noen funksjon når garasjens plassering ikke kan godkjennes på
grunn av manglende grensejustering. Det er varslet om sikring av mur inntil
rivearbeider er utført.

Fakta i saken:
Arbeidet med ulovlig oppført mur ble krevet stanset i brev av 05.09.2013.
Tiltakshaver sendte inn redegjørelse den 25.08.2013, hvor tiltakshaver opplyser om
at han ikke var kjent med søknadsplikten for muren og behovetfor sikring av
terrenget under garasjen. Ved nabovarsling ble det orientert muntlig om muren. Etter
rådmannens første befaring, er det fylt masser inntil muren og anlagt
parkeringsplass.

Det kan synes som om tiltakshaver ikke har prosjektert muren i forkant av
byggearbeidene. Ansvarlig søker har på vegne av tiltakshaver vurdert sikkerheten av
støttemuren til å være ok dersom muren sikres med strekkstag inni støpt garasjegulv
og utenpåliggende pilarer som festes i underliggende fjell. Ved beregning anbefaler
søker å spenne fast den høyeste del av muren i topp mur med strekkestad inn i støpt
garasjegulv med videre i brev av 30.10.2013.

Muren er oppført i betong med høyde opp til 2,5 meter fra terreng. Muren skal sikre
terrenget under omsøkt garasje på eiendommen. Muren er høyere enn kriteriene i
PBL § 20-3 og er således å regne som søknadspliktig etter PBL. § 20-3.
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I følge PBL. § 29-4 er det krav om 4 meter til nabogrense for støttemur som er
søknadspliktig. Når kravene i PBL. § 29-4 ikke er oppfylt skulle det ha vært søkt om
dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i § 29-4. Rådmannen har ikke funnet å
kunne godkjenne innsendt søknad da den ikke er i tråd med gjeldene bestemmelser.
Dessuten finner kommunen at tiltaket heller ikke er i tråd med PBL 29-2 krav om god
visuell kvalitet. Det vises til drøftelser av PBL. § 29-2 i vedtak om avslag.

Klagen
Rådmannen mottok klage på vedtaket den 17.02.2014 innen klagefristen utløp, da
det er gitt utvidet frist for klage i dette tilfellet.

Ansvarlig søker konkluderer med at rådmannen burde ha sett at muren er en naturlig
videreføring av garasjen, selv om det ikke sto i søknad om oppføring av garasje at
det skal bygges en mur. Hadde rådmannen avslått søknaden for garasjen hadde ikke
denne saken vært til behandling. Naboen som har klaget på muren har skriftlig
«godkjent nabovarsel for garasje», men i etterkant trukket sin underskrifter både for
garasje og en grensejustering mot øst for forutsetning for garasje». Naboen har
nektet bygging av mur. Søker ber rådmannen finne en løsning i fellesskap mellom
partene.

Rådmannens kommentar til klagen:
Nabo samtykket i praksis til garasjen ved ikke å komme med merknader innen 2
uker, men muren var en bristende forutsetning som naboen aldri kunne forutse og
dermed heller ikke samtykke eller protestere mot. Muren ble oppført uten
nabovarsling.

Ettersom naboen har trukket sitt samtykke til grensejustering vil ikke kommunen
kunne iverksette grensejusteringen, og det innebærer at gammel eiendomsgrense
gjelder.

Det vises til tidligere vedtak hvor muren kan sikres, men vil fortsatt være i strid med
visuelle kvaliteter i følge PBL. §29-2 og vil ikke kunne godkjennes.

Konsekvenser av at klager blir hørt
Muren må fjernes av et kvalifisert person/firma på tiltakshaver regning.

Alternativer
Dersom klagen blir avvist og avslag på muren vil bli opprettholdt, kan tiltakshaver
prøve saken på nytt ved å fremme søknad om dispensasjon fra PBL. §29-4 –
avstand til nabogrense. Hovedutvalget kan nå ikke ta stilling til søknad om
dispensasjon for oppføring av mur, så lenge det ikke har vært søkt om dette.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Rådmannen finner ikke at det i klagen fremmes nye momenter som bør medføre
endring av vedtak i delegert sak nr. 13/0526-2. Avslaget bør av denne grunn
opprettholdes.

Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.
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HTM-41/14 << Tilbake til sakslisten
Gnr 119 Bnr 13 - Støyvoll mot fylkesvei 156 - Fastsetting av
tvangsmulkt

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/04451-14
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/14 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 32-5 og med bakgrunn i pålegg om

retting og varsel om tvangsmulkt, ilegger hovedutvalg for teknikk og miljø
tvangsmulkt stor kr. 500,- per dag. Tvangsmulkten løper fra og med den 01.06.14,
og inndrives hver måned.

2. Tvangsmulkten løper fram til den ansvarlige overfor kommunen skriftlig bekrefter
at pålegget er etterkommet ved at vollen er ferdigstilt i henhold til gitt tillatelse.

Ås, 23.04.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø

Vedlegg:
Vedlegg 1. Situasjonskart og reguleringsbestemmelser
Vedlegg 2. Redegjørelse og tegninger av støyvoll
Vedlegg 3. Brev fra Statens vegvesen vedrørende støyvoll
Vedlegg 4. E-post angående retting av utført støyvoll
Vedlegg 5. Varsel om tvangsmulkt

Øvrige dokumenter som ligger i saken/mappen:
Alle sakens dokumenter

Vedtak i saken sendes til:
Sameiet Svalestien II
Per Ove Siggerud
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det er søkt om og gitt tillatelse til oppføring av støyvoll på gnr 119 bnr 13,
Nessetveien. Støyvollen er ikke bygget som omsøkt, den er høyere, brattere og
bredere.
Det er først gitt varsel hvor det er bedt om at vollen bygges ferdig i henhold til gitt
tillatelse.
Det er videre gitt varsel om at det kan ilegges tvangsmulkt, hvis ikke vollen blir endret
i henhold til gitt tillatelse, med frist for retting den 04.04.14.
Vollen er ikke endret.

Fakta i saken:
Området omfattes av reguleringsplan for Tohellinga syd, R-43, og er avsatt til
kjørevei med veigrunn. Se vedlegg 1.
Det er søkt om og gitt tillatelse til å oppføre støyvoll på eiendommen, den 14.03.13.
Se vedlegg 2, godkjent plassering og tegning. Støyvollen skal også godkjennes av
Statens vegvesen. Se vedlegg 3.
Vollen er bygget for bred. Den ligger over kommunale kummer og slik at det ikke er
tilgang til pumpehuset på eiendommen.
Det er i e-post av 06.01.14 bedt om at vollen endres snarest mulig. Se vedlegg 4. Det
er videre i brev av 27.02.14 varslet om at dagsmulkt vil bli ilagt hvis ikke vollen
endres i henhold til omsøkte tegninger, og gitt tillatelse. Se vedlegg 5.

Økonomiske konsekvenser:
Nei, ikke for kommunen.

Alternativer:
Nei

Vurdering med konklusjon med begrunnelse:
Kommunalteknisk avdeling var med i vurderingen av søknaden, og mente at omsøkt
plassering var grei.
Vollen er derimot bygget slik at kommunalteknisk avdeling ikke kommer til sine
kummer og pumpestasjon. Slik den framstår i dag er den også for bratt til at det vil
være mulig å legge på vekstjord og tilså.
Det er gitt god tid til å endre vollen. Den første e-posten ble sendt den 06.01.14.
Varsel om tvangsmulkt ga en frist for retting til 04.04.14, og det gis nå en ytterligere
frist fram til 31.05.14. Tiltaket skal videre godkjennes av Statens vegvesen.

Gjennom plan- og bygningslovens § 32-5 har kommunen etvirkemiddel for å
fremtvinge at eventuelle pålegg blir etterkommet ved å utstede tvangsmulkt.
Tvangsmulkten er ment å legge et press på hjemmelshaver, tiltakshaver eller de
ansvarlige foretak for å etterkomme et pålegg. Formålet med tvangsmulkt er å
motivere den ansvarlige til å innrette seg lovlig. Vedtaket om tvangsmulkt vil alltid
være et betinget vedtak, der tvangsmulkten kan avverges ved å følge et pålegg om å
innrette seg lovlig. Adressaten vil alltid ha tilstrekkelig frist til å innrette seg etter
pålegget og etterkomme det. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt når den
ansvarlige innretter seg slik at mulkten ikke påløper. I motsetning til straff, som er en
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reaksjon mot en allerede utført ulovlig handling, er tvangsmulkten utferdiget slik at
adressaten selv kan forhindre at den påløper.

Rådmannen vil derfor følge opp varsel om tvangsmulkt og ilegge denne, hvis vollen
ikke er endret innen 31 .05.1 4.

Kan vedtaket påklages?
Ja

Ikrafttredelse av vedtaket:
01 .06.201 4
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HTM-42/14 << Tilbake til sakslisten
Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak
D 512/12, den 18.01.2013

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/01643-4
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/14 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder bygnings- og reguleringssjefens
vedtak i sak nr 512/12, av 18.01.2013.

Klagen fra Akershus fylkeskommune tas ikke til følge.
Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til følge.
Klagen fra Statens vegvesen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse.

Ås, 24.04.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknikk og miljøsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1. Reguleringsplan med bestemmelser og situasjonskart
Vedlegg 2. Tegninger og redegjørelse fra søker
Vedlegg 3. Rammetillatelse
Vedlegg 4. Klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Vedlegg 5. Klage fra Akershus fylkeskommune
Vedlegg 6. Klage fra Statens vegvesen
Vedlegg 7. Redegjørelse av saken fra Teknikk og miljøsjefen
Vedlegg 8. Foreløpig oversikt av påløpte/ kostnader som ikke lar seg reversere.

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle sakens dokumenter i E-sak nr 12/2838 og 360 nr 14/01643
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Vedtak i saken sendes til:
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
IPD Norway AS
Vinterbro AS

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det er gitt dispensasjoner og tillatelse til oppføring av ishall på gnr 104 bnr 19,
Kveldroveien 6. Eiendommen er regulert med formål næringseiendom. Det er
innkommet klage på dispensasjonsvedtaket fra Akershus fylkeskommune,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen. De skriver at søknaden
skulle vært til uttalelse hos dem, at det er begått saksbehandlingsfeil og at de ville ha
frarådet kommunen å gi dispensasjon og tillatelse til oppføring av ishall på
eiendommen.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vinterbro Næringspark R-159, med
formål byggeområde –næringsformål. Se vedlegg 1.
Den 21.11.2012 ble det avholdt forhåndskonferanse hvor det ble notert at tiltaket var
vurdert i hovedutvalget for teknikk og miljø, og at det hadde fått tilslutning fra
samtlige partier.
Den 19.12.2012 mottok kommunen søknad fra IPD Norway AS om rammetillatelse
for oppføring av ishall på gnr 104 bnr 19, Kveldroveien 6. Det søktes om
dispensasjon fra byggegrense, grad av utnytting og formål, for å bygge ishall på
eiendommen. Se kopi av tegninger og redegjørelse i vedlegg 2.

Tiltaket er nabovarslet i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3. Det kom ikke inn
merknader.

Den 18.01.2013 ble det gitt dispensasjon og tillatelse til oppføring av ishall.
Se vedlegg 3.

Den 19.04.2013 ble det gitt igangsettingstillatelse for ishallen. Grunn-, terreng- og
fundamenteringsarbeider er utført. Alle andre materialer er bestilt og klare for
montering. Det er allerede brukt ca. kroner 18 millioner på tiltaket. Se vedlegg 8.

Det er søkt om spillemidler til prosjektet. I forbindelse med behandlingen av
spillemiddelsøknaden kom det fram at det er oppstått tvil om kommunens behandling
av saken. Den 20.03.2014 ble det sendt ut en redegjørelse av saken fra teknisk sjef.
Se vedlegg 7.

Kommunen mottok foreløpig administrativ klage på dispensasjon fra reguleringsplan
fra Akershus fylkeskommune den 03.04.2014. Se vedlegg 5.
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Kommunen mottok klage på dispensasjon for oppføring av ishall fra Fylkesmannen i
Oslo og Akershus i brev av 01.04.2014. Se vedlegg 4.

Kommunen mottok klage på dispensasjon for oppføring av ishall fra Statens
vegvesen i brev av 10.04.2014. Se vedlegg 6.

I en foreløpig oversikt fra søker er det gjort rede for påløpte kostnader og kostnader
på produkter som allerede er bestilt. Denne foreløpige kostnaden beløper seg til 18
millioner kroner. Se vedlegg 8.

Klager:
Akershus fylkeskommune skriver i sin klage blant annet:
Det er gitt dispensasjon for etablering av en ishall, som både vil ha lokal og regional
bruk og får mange besøkende og brukere. Anlegget planlegges for utleie av hallen til
ishockey og annen idrett på is. I tillegg åpnes det for utleie og annen bruk av anlegget
utenom ishockeysesongen, som også vil ha mange besøkende og brukere.

Området har dårlig kollektivtilbud, ingen busser på de tidene hallen vil være mest i
bruk. Denne type anlegg, som foreslås bygget med offentlig støtte, bør ha sentral
plassering med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivt.
Fylkesrådmannen mener det er meget uheldig om ishallen bygges i
næringsområdet. Etableringen er i strid med rikspolitiske retningslinjer for areal og
transportplanlegging og regionale føringer for etablering av publikumsrettet
virksomhet, og vi ville ha frarådet å gi dispensasjon om saken var blitt oversendt til
uttalelse.

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal det
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjonen. Fylkesrådmannen
vil mene at etablering av ishallen er en vesentlig endring av planens formål, som ikke
kan behandles som dispensasjon.
Saken har ikke vært oversendt berørte regionale myndigheter til uttalelse tidligere, jfr.
plan- og bygningsloven § 19-1 sier: «--- Regionale myndigheter hvis saksområde blir
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer,
plankrav og forbudet i § 1-8.»
Fylkeskommunen er regional planmyndighet og skulle hatt saken på høring,
fylkesrådmannen mener det er en saksbehandlingsfeil at saken ikke ble sendt
regionale myndigheter til uttalelse, og at vedtaket må anses ugyldig.

Fylkesrådmannen fremmer en foreløpig administrativ klage på Ås kommunes vedtak
av 13.01.2014, om å gi rammetillatelse med dispensasjoner for oppføring av ishall på
eiendommen 104/19.
Saken vil bli lagt fram for fylkesutvalget med en utdypet redegjørelse for saken og
begrunnelse for klagen. Fylkesutvalget tar i møtet 5.mai endelig stilling til om klagen
skal opprettholdes eller frafalles.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver i sin klage blant annet:
Som statlig myndighet med ansvar for oppfølgingen av Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP), reagerer Fylkesmannen på at
det er gitt dispensasjon fra reguleringsformålet byggeområde for næringsformål uten
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athensynet til mål og føringer i nevnte RPR er vurdert, og uten at regionale
myndigheter har fått anledning til å avgi uttalelse.

Fylkesmannen mener at det er et vedtak som lider av både saksbehandlingsfeil og
innholdsmessige feil og må kjennes ugyldig. Hadde Fylkesmannen som regional
myndighet fått saken til uttalelse, hadde Fylkesmannen sterkt frarådet kommunen å
gi dispensasjon. Dispensasjonen vil komme i vesentlig konflikt med regionale og
nasjonale interesser.

Videre mener Fylkesmannen at kommunen ikke kan gi dispensasjon da første vilkår
i pbl § 19-2, 2. ledd ikke er oppfylt. Det står i pbl. § 19-2, 2. ledd at sitat;
dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentligtilsidesatt. Bygging
av en ishall på 2997 m2 BRA utgjør en vesentlig tilsidesettelse av både hensynet
bak reguleringsformålet til næringsparken og formålet om bærekraftig utvikling i
plan- og bygningslovens formålsparagraf. I og med at første vilkår ikke er oppfylt kan
heller ikke kommunen vurdere og anse andre vilkår i dispensasjonsbestemmelsen
som oppfylt. Vilkårene er kumulative, dvs. begge må være oppfylt for at
dispensasjon kan gis.

Det andre vilkåret i bestemmelsen er at det må foreligge kvalifisert overvekt av
fordeler fremfor ulemper for en dispensasjon. Fylkesmannen mener det i denne
saken ikke foreligger kvalifisert overvekt av fordeler for å gi tre dispensasjoner fra
gjeldende reguleringsplan.
Dispensasjonen medfører vesentlig konflikt med viktige regionale og nasjonale
interesser slik de er nedfelt i RPR-ATP, Klimaforliket og Nasjonal transportplan.
Disse skal legges til grunn i en kommunens vurdering og tillegges en særlig vekt ved
vurderingen av hvorvidt dispensasjon kan gis eller ikke jfr. 19-2, 4. ledd.
Fylkesmannen mener denne vurdering er ikke gjort i kommunens vedtak.

Statens vegvesen skriver i sin klage blant annet:
Statens vegvesen skal som sektormyndighet ivareta mål og føringer for samordnet
areal- og transportplanlegging. Dette innebærer å arbeide for å begrense
transportbehovet og sikre mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport.

En ishall er publikumsrettet og bilbasert. Det er etter Statens vegvesens vurdering
ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere at tiltaket ikke vil bidra til mer støy eller
trafikkbelastning i området.

Ulike type virksomheter genererer ulik mengde og type trafikk. Det er derfor viktig at
nye virksomheter etableres i samsvar med ABC-prinsippet «rett virksomhet på rett
sted». Prinsippet innebærer at virksomheter som tiltrekker seg mye publikum bør
lokaloseres til områder med god kollektivdekning. Statens vegvesen vurderer at en
ishall på eiendommen bryter med ABC-prinsippet.
Av samme årsaker vurderer Statens vegvesen tiltaket til å være i strid med
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Eiendommen er vurdert å være egnet til næring/lagervirksomhet med få ansatte og
besøkende og til bilbasert godstransport. Statens vegvesen savner en vurdering fra
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kommunen om behovet for areal til lokalisering av virksomheter som er i tråd med
gjeldende reguleringsformål. Tilsvarende savner vi en lokaliseringsanalyse for mulige
alternative lokaliseringer av ishallen, som i større grad egner seg for publikumsrettet
virksomhet.
Statens vegvesen mener at saken skulle vært behandlet som en reguleringsendring
og ikke som en dispensasjonssak.
Statens vegvesen mener at saken skulle vært oversendt dem til uttalelse, jfr. plan- og
bygningslovens § 19-1. Statens vegvesen mener derfor at kommunens vedtak ikke
er gyldig fordi Statens vegvesen ikke fikk mulighet til å gi uttalelse til søknaden om
dispensasjon før kommunen fattet vedtak.

Økonomiske konsekvenser:
Ja. Kommunen har gitt igangsettingstillatelse. Det er utført grunnarbeider, hallen er
bestilt, produsert og er klar for levering. Det er medgått kostnader for omkring 18 mill.
kroner. Dette er penger tiltakshaver vil kreve godtgjort dersom hallen ikke kan reises
som planlagt og godkjent.

Alternativer:
Slik rådmannen ser det, er det to alternativer:

1. Kommunen kan avvise klagene fra fylkeskommunen, fylkesmannen og
vegvesenet og opprettholde rådmannens vedtak. En kan så håpe at de tre
klagene frafalles, eller at de ikke fører fram når de blir endelig behandlet av
overordnet organ.

2. Kommunen kan omregulere tomta der ishallen blir bygd slik at formålet blir i
tråd med byggetillatelsen. Det siste vil ta tid.

Vurdering og konklusjon:
Det er søkt om og gitt tillatelse til oppføring av en ishall. Det er i søknaden med
følgeskriv ikke nevnt flerbrukshall.

Det er orientert om at hallen skal være en trenings- og rekrutteringshall. Det er liten
tribunekapasitet.

Ishockeyutstyr er romstort og tungt og en må derfor anta at de fleste som kommer til
ishallen vil komme med bil. Veiene i området er bygget for tunge og brede kjøretøy
og veisystemet vil derfor fint klare denne trafikken. Det er parkering på eiendommen
og i tillegg er det gjort avtale med naboeiendommene om utvidet parkering på
kveldstid.
Det er gangavstand fra Vinterbro og Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole og
ishallen vil bli liggende rett ved bussholdeplass.
Det er bygd ny gang og sykkelvei som knytter området til Vinterbro.
Det er mangel på ishaller i området og kommunen ser meget positivt på at privat
aktør ønsker å bygge en hardt tiltrengt hall.

Kommunen ser i ettertid at saken skulle vært oversendt regional og statlig myndighet
for uttalelse og beklager at dette ikke ble gjort før vedtak ble fattet i saken.
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Det var imidlertid bred enighet i hovedutvalg for teknikk og miljø om at tiltaket skulle
komme til gjennomføring. Det er videre vanskelig å skulle tenke seg en eiendom som
er bedre egnet til ishall for trening, da det er et godt utbygd område med hensyn til
vegnett og parkeringsarealer, samtidig som eiendommen er knyttet til
kollektivtransport og gang/sykkelvei. Den omsøkte ishallen er en trenings- og
rekrutteringshall med få tilskuerplasser og kan derfor ikke sammenlignes med
ordinære ishaller med tribunekapasitet for arrangement av kamper. Ishockey krever
mye og tungt utstyr som vanskeliggjør bruk at kollektivtransport, og hvor bruk av bil til
og fra hallen derfor blir nødvendig. De eventuelt få andre tilskuere, utenom fører av
bilen og andre familiemedlemmer, kan komme til hallen med buss og sykkel.
Skulle hallen plasseres i nærheten kollektivknutepunkt som for eksempel
togstasjonen i sentrum av Ås, ville det bli svært vanskelig med henblikk på trafikk og
parkeringsmulighet.
Kommunen mener at det er større fordeler knyttet til tiltaket, ved at det vil bli mulighet
for barn og unge å trene i en ishall, enn ulemper, ved at formålet fravikes. Ishallen vil
bli mest brukt til tider hvor den andre trafikken på feltet har stilnet. Kommunen mener
at godkjente plassering er god, og det er ikke lett å tenke seg en annen plassering
som ikke vil medføre større ulemper enn denne plasseringen.

Kommunen vurderer at omsøkte tiltak ikke medfører vesentlig konflikt med viktige
regionale og nasjonale interesser nedfelt i RPR-ATP, Klimaforliket og Nasjonal
transportplan. Kommunen finner at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Rådmannen foreslår at bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak nr D 51 2/1 2, av
1 8.01 .201 3, opprettholdes.

Kan vedtaket påklages?
Ja

Ikrafttredelse av vedtaket:
Etter endelig avgjørelse.
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HTM-43/14 << Tilbake til sakslisten
Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på vedtak om
tvangsmulkt

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/05387-10
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 43/14 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. Klagen på vedtak om tvangsmulkt på eiendommen 107/329, tas ikke til følge.
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling.

Ås, 25.04.2014

Trine Christensen ArntØybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Klage på vedtak om tvangsmulkt - Veidemannsveien 57.pdf
Vedlegg 2 - Saksutskrift - Gnr 107 bnr 329 - Vedtak om tvangmulkt
Vedlegg 3 - Pålegg om tilknytning til kommunal vannledning
Vedlegg 4 - Varsel om tvangsmulkt
Vedlegg 5 - Kart som viser VA-anlegget i området.

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Varsel om pålegg om tilknytning, datert 12.12.2012
Påminnelse om pålegg om tilknytning, datert 06.11.2013
Oversendelse av vedtak om tvangsmulkt, datert 06.03.2014

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Eier fikk pålegg om tilknytning til kommunal vannledning i vedtak 16.01.2013, og
dette vedtaket er ikke påklaget. Pålegget ble ikke gjennomført innen gitte frist, og
HTM fattet i møtet 27.02.2014 vedtak om tvangsmulkt. Eier har påklaget vedtaket om
tvangsmulkt. Rådmannen vil ikke ta klagen til følge. Klagen skal da sendes til
Fylkesmannen for endelig behandling.

Fakta i saken:
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) fattet i møtet 27.02.2014 vedtak om
tvangsmulkt for eiendommen gnr 107 bnr 329. Vedtaket ble fattet fordi eiendommen
ikke hadde gjennomført pålegg om tilknytning til kommunal vannledning innen fristen
01.01.2014. Pålegget ble gitt i vedtak av 16.01.2013 og ble ikke påklaget. Dette betyr
at klagefristen for selve pålegget gikk ut i februar 2013. Eier kan derfor ikke nå klage
på selve pålegget om tilknytning til kommunal vannledning. I henhold til
Forvaltningslovens § 31, 3. ledd kan ikke en klage tas under behandling som
klagesak dersom det har gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.

Kommunal vannledning ligger rett ved siden av denne eiendommen og eiendommen
har derfor tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven § 27-1.

Før vedtaket om tvangsmulkt ble fattet, har Ås kommune sendt 4 brev til eier
angående denne saken:
12.12.2012: Varsel om pålegg om tilknytning til kommunal vannledning
16.01.2013: Pålegg om tilknytning til kommunal vannledning
06.11.2013: Påminnelse om pålegg om tilknytning til kommunal vannledning
13.01.2014: Varsel om tvangsmulkt

Eier har ikke respondert på noen av disse brevene. Første gangen eier tok kontakt
med oss var i mars 2014 da de mottok beskjed om vedtaket om tvangsmulkt.

I brev av 27.03.2014 har eier klaget over HTM sitt vedtak om tvangsmulkt.
Nåværende eier kjøpte eiendommen i 2007, og de var ikke da kjent med at
kommunen i fremtiden ville gi pålegg om tilknytning til kommunal vannledning. De har
brukt mye ressurser og penger på å bytte ut og forbedre det eksisterende
vannanlegg.

Klager ber om at kommunen trekker varsel om tvangsmulkt (vi antar at de mener
vedtak om tvangsmulkt) og at vi får til en dialog om når eiendommen må være
tilknyttet kommunal vannledning.

Vurdering:
Pålegget om tilknytning til kommunal vannledning er ikke påklaget, men heller ikke
gjennomført innen gitte frist.

Liknende pålegg er gitt til andre eiendommer i samme situasjon, og vedtak om
tvangsmulkt er brukt som virkemiddel for gjennomføring av pålegget der eier ikke har
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fått gjennomført pålegget innen kommunens frister. Rådmannen mener at
tvangsmulkt er et viktig og riktig virkemiddel for å få gjennomført pålegg om
tilknytning på denne eiendommen.

Dersom tvangsmulkt iverksettes fra 01.07.2014 som vedtatt, har eier hatt om lag 1,5
år på seg til gjennomføre pålegget. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig tid for
gjennomføring.

Økonomiske konsekvenser:
Pålegget er ikke påklaget og må uansett gjennomføres. Dette er en kostnad huseier
må ta før eller siden uansett. Det vil være kostnader knyttet til selve arbeidet med
tilknytning –samt tilknytningsgebyr.

Utgifter til tvangsmulkt på kr. 200 per dag vil komme i tillegg til kostnadene med
tilknytning til kommunal vannledning.

Ås kommune går glipp av inntekter –tilknytningsgebyr og årsgebyr –ved at denne
eiendommen ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Rådmannen mener at alle
eiendommer i tettbygd strøk bør være med å betale for infrastrukturen i området.

Inntekter fra tvangsmulkt etter Plan- og bygningsloven § 32-5 går til kommunen.

Alternativer:
HTM kan vedta en utsettelse på vedtaket –med en annen frist for når tvangsmulkten
skal iverksettes.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen mener at eiendommen har hatt tilstrekkelig tid til å gjennomføre
pålegget om tilknytning til kommunal vannledning, og at tvangsmulkt fra 01.07.2014
er et godt virkemiddel for å få gjennomført pålegget snarest mulig.

Rådmannen vil derfor ikke ta klagen til følge og oversender klagen til Fylkesmannen
for endelig behandling.

Kan vedtaket påklages?
Vedtaket kan påklages dersom HTM tar klagen til følge.
Dersom klagen sendes til Fylkesmannen, kommer den til endelig behandling der.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HTM-44/14 << Tilbake til sakslisten
Oversiktsdokument Folkehelse

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01137-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Hovedutvalg for helse og sosial
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/14 07.05.2014
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/14 08.05.2014
6 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Oversiktsdokumentet tas til orientering og dokumentet legges til grunn for
kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av kommuneplan.

Ås, 28.04.2014.

Trine Christensen Marit Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse- og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret

Vedlegg: (separat trykk/ iPad: Utvalgsdokumenter, Vedlegg til flere utvalg).
Oversiktsdokument Folkehelse

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Folkehelsekoordinator
Kommuneoverlegen
Plan- og utviklingssjef
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert
folkehelsearbeid. Da med særlig vekt på §§ 5 og 21 i folkehelseloven.
Kommunen skal hvert fjerde år, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, med positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette
gjennom samordning og standardisering av folkehelsearbeidet.

Fakta i saken:
Helsedirektoratet har utgitt en veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. God oversikt –en forutsetning for god folkehelse.
Kommuneoverlegen og folkehelsekoordinatoren har koordinert og utarbeidet
oversiktsdokumentet med veilederen fra Helsedirektoratet som mal. Med
kommunens folkehelseprofil, fylkeskommunen sin statistikkbank og kommunen sine
egne tall og erfaringer som bakgrunn.

Vurdering:
Oversiktsdokumentet viser at Ås kommune er en god kommune og bo i, men at det
allikevel er områder der folkehelsearbeidet i kommunen bør prioriteres framover.
Punktene er beskrevet i dokumentet under punktet oppsummering.

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske og administrative konsekvenser beskrevet i kapittel 9 i Meld.st.34 (2012-
2013) Folkehelsemeldingen:
«Effektiv oppfølging av folkehelseloven i kommunene vil imidlertid kreve at
folkehelsearbeidet styrkes. Det er også behov for å videreutvikle folkehelsearbeidet
på nasjonalt nivå.
Nye tiltak for å styrke folkehelsearbeidet må fremmes i ordinære budsjettframlegg. På
enkelte områder kan det også være behov for omdisponering av ressurser.»

Konklusjon med begrunnelse:
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid beskriver en strategi for et mer kunnskapsbasert
folkehelsearbeid, der en bygger opp kompetanse i kommunen for å utvikle bedre
verktøy for å ivareta folkehelse på tvers av sektorer og for kunnskap om folkehelse.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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