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HTM-87/14 
Gnr 104 Bnr 27 - Drift i steinbrudd - Søknad om midlertidig 
dispensasjon pbl. § 19-3 
Gå til saksliste      Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Silje Marie Raad Saksnr.:  13/03934-46 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/14 11.12.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om midlertidig dispensasjon til 
reetablering av mobilt knuseverk på gnr. 104 bnr. 27 på Vinterbro. Avslaget hjemles i 
plan- og bygningsloven § 19-3 jf. § 19-2 andre ledd.  
 
Ås, 28.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen  
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om midlertidig dispensasjon for mobilt knuseverk.  
2. Reguleringsplan for Vinterbro Næringspark. 
3. Reguleringskart - felt T4. 
4. HTM-vedtak 22.08.2013.  
5. Pålegg om umiddelbar stans.  
6. Tidsplan for avvikling.  
7. Reguleringskart med kulturminner. 
8. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
9. Uttalelse Akershus Fylkeskommune.  
10. Uttalelse Statens Vegvesen.  
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Areal+ v/Petter Mogens Lund 
Gardermoen Park AS - Olav Thon Gruppen v/John Braastad 
Hagen Gjenvinning AS v/Arild Hagen 
Grimsrud Norge v/Bjørn Ingar Strøm 
Øst Plan AS v/Terje Rønning 
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SAKSUTREDNING: 

 
Sammendrag: 
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen har mottatt søknad om midlertidig 
dispensasjon på gnr. 104 bnr. 27 i Vinterbro Næringspark. (vedlegg 1). Ansvarlig 
søker er Areal+ v/Petter Mogens Lund på vegne av tiltakshaver Hagen Gjenvinning 
AS v/Arild Hagen i samråd med Gardermoen Park AS - Olav Thon Gruppen v/John 
Braastad og Grimsrud Norge v/Bjørn Ingar Strøm.  
 
Det søkes om midlertidig dispensasjon for reetablering av mobilt knuseverk og 
mindre terrengarbeider på eiendommen. Dispensasjon ønskes for to år frem i tid.   
 
Fakta i saken: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, plan R-160 
(vedlegg 2), og er regulert som byggeområde til næringsformål, nærmere bestemt 
forretning/kontor/industri, felt T4 (vedlegg 3).  
 
I 2011 ble blant annet søknad om midlertidig knusing- og sikting av stein og 
jordmasser godkjent på eiendommen. I den forbindelse ble det også etablert et 
mobilt knuse- og sikteverk. Siden den gang er det tatt ut masser fra steinbruddet på 
eiendommen og tilkjørt sprengstein, asfalt og andre steinmasser.   
 
I 2012 ble kommunen opplyst om at denne driften hadde utvidet seg og at den 
dermed ikke lenger var i tråd med gitt tillatelse. Dette viste seg å være en 
misforståelse, men tiltakshaver sendte inn ny søknad om tiltaket og ba om forlenget 
driftstid på inntil 1 år fra da tillatelsen ble gitt. Denne søknaden ble avslått i 
hovedutvalg for teknikk og miljø i vedtak av 22.08.2013 (vedlegg 4).  
 
Vedtaket ble påklaget, men HTM opprettholdt sitt vedtak i møte 07.11.2013. Klagen 
ble deretter trukket. Vedtak om avslag av 22.08.2013 gjør seg således fortsatt 
gjeldende. 
 
Bygg- og geodataavdelingen ble imidlertid orientert om fortsatt drift på eiendommen i 
oktober 2014, altså ti måneder etter at driften skulle vært avviklet. På dette grunnlag 
ble det i medhold av plan- og bygningsloven § 32-4 fattet vedtak om pålegg om 
umiddelbar stans av virksomheten den 10.10.2014 (vedlegg 5). Aktørene ble pålagt å 
forlate eiendommen, samt sikre og stenge området.  
 
Aktørene og kommunen ble deretter enige om en tidsplan for avvikling og stenging 
av området (vedlegg 6).  
Under befaring den 10.11.2014 ble det klart at samtlige av kravene av 10.10.2014 
var oppfylt. Området var ryddet og sikret, maskiner var fjernet og driften på 
eiendommen var avsluttet i sin helhet. Forholdet er således nå brakt i lovlige former 
og i tråd med reguleringsbestemmelsene.  
 
Grunneier, leietakere og ansvarlig søker ønsker nå å reetablere det mobile 
knuseverket.  
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Eiendommen er som nevnt regulert til byggeområde til næringsformål, nærmere 
bestemt forretning/kontor/industri.  
 
Ved oppstart av reguleringsplan var tanken å regulere området slik at det ble 
tilrettelagt for utbygging av logistikkpark og næringsbebyggelse. Eiendommer ellers i 
området er bebygget i tråd med dette formål, og planen er at også eiendommen 
gnr./bnr. 104/27 skal bebygges med næringsbebyggelse. Dette kommer klart frem i 
reguleringsplanens § 3 bokstav e) hvor det er fastsatt konkrete høydekrav for 
bygninger på eiendommen. I bokstav f) er det også fastsatt at det kan tillates 
bensinstasjon og bevertningssted på eiendommen. Selv om mobilt knuseverk satt på 
spissen er en type «industri», så faller slik virksomhet klart utenfor formålet 
«byggeområder til næringsbebyggelse», og dekkes heller ikke av betegnelsen 
forretning, kontor, bensinstasjon eller bevertningssted.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tillegg gjort det klart at det er 
området i en større sammenheng som avgjør om tiltaket faller inn under 
arealformålet. Slik området rundt fremstår i dag er det dermed klart at et mobilt 
knuseverk er i strid med dette konkrete næringsformålet.   
 
På dette grunnlag søkes det nå om dispensasjon fra reguleringsformålet slik at 
knuseverket kan reetableres for en to års periode.  
 
Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden:  
 
Det følger av pbl. § 19-3 første ledd at:  
     «Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved 
dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen 
fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle 
det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere 
tilstand»  
 
Søknaden er vurdert konkret etter vilkårene i pbl § 19-2 andre ledd som sier 
følgende:  
 
     «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering»  
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak 
reguleringsbestemmelsene tillegges stor vekt. Pbl. § 19-2 har en høyere terskel for å 
gi dispensasjon enn den tidligere plbl. § 7 og forarbeidene legger opp til at det ikke er 
tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må i stedet være en klar overvekt 
av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008). 
 
Naboer er varslet om dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. § 19-1 jf. § 21-3 og 
det har ikke innkommet merknader fra disse.  
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Arealformålet: 
Når det gjelder dispensasjon fra planer, kan det på generelt grunnlag sies at de 
ulike planene som oftest er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er 
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. 
Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og 
medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning 
ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 
kommuneplanlegging og reguleringsplaner.  
 
Hensynet bak arealformålet i Vinterbro Næringspark felt T4 er å tilrettelegge for 
næringsbebyggelse som her omfatter industri- og lagervirksomhet, kontor, forretning 
og bevertning. Formålet med reguleringen var som nevnt å tilrettelegge for utbygging 
av logistikkpark og næringsbebyggelse og det er ønskelig at eiendommen bringes i 
tråd med dette formål i nærmeste fremtid. Rådmannen finner at etablering av mobilt 
knuseverk vil tilsidesette disse hensyn da en dispensasjon klart vil medføre 
ytterligere forsinkelser i denne ønskede prosessen.  
 
Rådmann finner likevel ikke at denne striden kan anses som «vesentlig», da en 
eventuell dispensasjon kun blir midlertidig. Det er sikker rett at 
dispensasjonsadgangen etter loven er større for midlertidige dispensasjoner enn for 
permanente dispensasjoner. I denne saken gjelder en eventuell dispensasjon kun i to 
år fra vedtakets ikrafttredelse. Området vil deretter på ny bli brakt i tråd med 
gjeldende formål.  
 
Spørsmålet blir så om fordelene ved tiltaket vil veie tyngre enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
 
Ansvarlig søker viser til at knuseverket vil bli et viktig miljøtiltak med hensyn til lokal 
ressursforvaltning. Det vil bli redusert transportlengde, mindre veitrafikkstøy og 
luftforurensning (CO2 utslipp), da knuseverket vil ligge i nærheten av bygg og anlegg 
i Ås kommune og være tilknyttet E6 og E18.  
 
Til dette presiserer rådmann at Franzefoss Pukk AS ligger en 5-10 minutters kjøretur 
unna. Pukkverket tar imot både betong, asfalt og steinmasser til knusing. Behov for 
knuseverk/deponi er således tilstrekkelig dekket i området. Argumentet om kort 
transportlengde tillegges av denne grunn ikke vekt i vurderingen.   
 
Ansvarlig søker viser videre til kommunal- og moderniseringsdepartementets 
retningslinjer av 26.09.2014 om statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- areal- 
og transportplanlegging, pkt. 4.5 hvor det heter at «virksomhetene må tilpasses 
omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming.» Rådmann påpeker at disse 
retningslinjene gjelder for utforming av planer og planprosessen for øvrig. De gjelder 
ikke i dispensasjonssaker. Rådmann finner likevel å kunne vurdere søkers argument 
om at knusingen skal tilpasses bygge- og anleggsvirksomheten i Ås kommune og 
områdene rundt mht. knuseverkets plassering og kvalitet på massene. Søker 
vektlegger også at området skal holdes oversiktlig og sikres med bom og vakthold.  
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Rådmann anser dette som utelukkende positivt, men presiserer at dette vil være en 
minste forutsetning for enhver tillatelse. Disse fordelene kan således heller ikke 
tillegges nevneverdig vekt i vurderingen.   
 
Ansvarlig søker har også vurdert støyvirkninger og andre konsekvenser for naboene. 
Det vises til at tilkjøringen vil skje via eksisterende næringsområde og derfor ikke vil 
være til sjenanse for fastboende. 
Søker redegjør videre kort for støykonsekvensene av knusingen. Rådmann anser 
denne redegjørelsen for svært tynn, men forutsetter midlertidig at det er tatt 
utgangspunkt i forurensningsforskriften og krav fastsatt i T-1442. Ansvarlig søker 
viser til at støynivået holdes under fastsatte grenseverdier i en avstand på 350 meter 
fra knuseverket. Dette vil etter en foreløpig vurdering være tilfredsstillende da 
nærmeste boligområde ligger ca. 700 meter unna, på andre siden av skogholtet i 
vest.  
 
I kommuneplanen § 1 er det et krav om at det skal utarbeides reguleringsplan for 
tiltak som det omsøkte. Da eiendommen ikke er regulert til det omsøkte formål tilsier 
dette i utgangspunktet at det må søkes om omregulering. Mot dette kan det anføres 
at driften kun er tenkt midlertidig, i maks 2 år, og at krav om omregulering derfor vil 
være urimelig tatt i betraktning at eiendommen senere skal bebygges i tråd med 
gjeldende reguleringsformål.  
 
Rådmannen påpeker likevel at virksomheten i steinbruddet har pågått siden 2011. 
Den første tillatelsen ble basert på at terrengarbeidene skulle være første ledd i 
klargjøring av tomta til senere byggetiltak. I den forbindelse ble det også tillatt 
knusing av de massene som ble utsprengt på eiendommen. Arbeid knyttet til senere 
byggetiltak er i tråd med reguleringsformålet.  
 
Når det kjøres masser inn på tomta til knusing, endrer virksomheten imidlertid art. 
Slik virksomhet er ikke i tråd med reguleringsbestemmelsene, og eiendommen burde 
således blitt søkt omregulert fra det øyeblikket de første massene ble kjørt inn på 
tomta. Rådmann stiller spørsmål ved om dette har vært et bevisst forsøk på å omgå 
regelverket for egen økonomisk gevinst.  
 
Ås kommune har for tiden flere pågående saker om både deponering og gjenvinning 
av masser. Erfaring viser at denne type virksomhet ofte er preget av 
ulovlighetsforhold, enten i form av manglende tillatelse, forsøpling, forurensning m.m. 
Det er derfor satt økt fokus på slike saker og regelverket anvendes derfor strengt.  
  
Fordi Ås kommune er i stor vekst er det mange som vil etablere tilsvarende 
virksomheter. En dispensasjon i dette tilfellet vil dermed ha en alvorlig 
presedensvirkning. Dette er etter rådmannens syn ulemper som må veie tyngre enn 
de fordelene ansvarlig søker viser til. 
 
På grunnlag av at virksomheten i stor grad tidligere har tatt seg til rette i strid med 
plan- og bygningsloven er rådmann usikker på om virksomheten denne gang vil 
foregå i tråd med gitte retningslinjer. En dispensasjon baseres også på et tillitsforhold 
og tidligere ulovlig drift på eiendommen må således tillegges en viss vekt i 
vurderingen.  
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Konklusjon:  
Rådmannen finner grunn til å legge avgjørende vekt på at tiltaket vil tilsidesette de 
hensyn reguleringsformålet er ment å ivareta, og at det ikke foreligger fordeler i 
saken som klart veier tyngre enn ulempene.  
 
Etter dette finner rådmannen at vilkårene for å innvilge midlertidig dispensasjon etter 
pbl. § 19-3 jf. § 19-2 ikke er oppfylt.  Rådmannens innstilling lyder derfor slik:  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om midlertidig dispensasjon til 
reetablering av mobilt knuseverk på gnr. 104 bnr. 27 på Vinterbro. Avslaget hjemles i 
plan- og bygningsloven § 19-3 jf.§ 19-2 andre ledd.  
 
Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt:  
Når kommunen vurderer å innvilge dispensasjon i saker, skal søknaden oversendes 
høyere myndigheter til uttalelse, jf. pbl. § 21-5.  
 
Arealmyndigheten: 
Ansvarlig søker har på eget initiativ oversendt søknaden til Fylkesmannen. 
Fylkesmannen har i e-post av 03.11.2014 (vedlegg 8) gjort det klart at Fylkesmannen 
kun behandler søknader oversendt direkte fra kommunen. Da rådmann nå innstiller 
til avslag i saken, anses det ikke nødvendig å oversende saken til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus v/avdeling for arealforvaltning. Dersom hovedutvalget ønsker å 
innvilge midlertidig dispensasjon, presiserer rådmannen at saken da bør utsettes slik 
at uttalelse fra Fylkesmannen kan innhentes før det fattes vedtak i saken.  
 
Tatt i betraktning at tiltaket er i strid med arealformålet er det ikke gitt at 
Fylkesmannen vil uttale seg positivt i saken. Fylkesmannen har også anledning til å 
vektlegge det faktum at virksomheten har tatt seg til rette, vel vitende om at det var 
ulovlig, i over et halvt år.  
 
Videre skal det ved etablering av mobile knuseverk, i god tid før oppstart, sendes inn 
melding til Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten, jf. 
forurensningsforskriften § 30-11. Rådmann har ikke mottatt dokumentasjon på at 
dette er blitt gjort i forbindelse med denne konkrete søknaden.    
 
Kulturmyndigheten: 
Det følger av reguleringsplanen § 2 bokstav b) at «tiltak nær 
spesialområder/fornminner skal forelegges fylkeskultursjefen til uttalelse. 
Eiendommen på gnr./bnr. 104/27 er delvis dekket av hensynssoner for automatisk 
fredete kulturminner (vedlegg 7), da det i nord ligger 27 rydningsrøyser datert til blant 
annet jernalderen. Sørvest på eiendommen ligger det også et gammelt bosettings- 
aktivitetsområde datert til eldre steinalder.  
 
Da rådmannen nå innstiller på avslag ansees det ikke nødvendig å oversende saken 
til Akershus Fylkeskommune til uttalelse. Ansvarlig søker har imidlertid på eget 
initiativ oversendt søknaden til Fylkeskommunen. Fylkesrådmannen finner at saken 
er dårlig belyst med hensyn til støy, produksjonstider, totalt produserte mengder og 
transport, og fylkesrådmannen har derfor ikke vurdert tiltaket i lys av arealhensyn 
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eller kulturmangfold. Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å vurdere om saken 
er tilstrekkelig opplyst. (vedlegg 9).  
 
Rådmann slutter seg til at saken er dårlig opplyst, men finner at forhold som støy, 
produksjonstider, totalt produserte mengder og transport ikke er relevant å drøfte her 
da det avgjørende for avslaget er at tiltaket er i strid med arealformålet og at det ikke 
er fordeler ved tiltaket som veier tyngre enn ulempene. Dersom rådmannen skulle 
innstilt til medhold i saken ville ansvarlig søker blitt bedt om å redegjøre nærmere for 
disse forhold. Saken ville da også blitt oversendt fylkeskommunen til ny uttalelse. 
Tatt i betraktning at grunneier heller ikke i særlig stor grad har hensyntatt 
kulturminnene i området er det ikke gitt at fylkesrådmannen vil uttale seg positivt i 
saken.  
 
Rådmannen presiserer også i dette henseende at saken bør utsettes dersom 
utvalget ønsker å innvilge søknaden, slik at ny uttalelse kan innhentes fra 
fylkeskommunen.  
 
Veimyndigheten 
Ansvarlig søker har også på eget initiativ oversendt søknaden til Statens Vegvesen, 
som ikke vil uttale seg om saken før det foreligger mer informasjon om de trafikale 
konsekvensene av tiltaket (vedlegg 10).  
 
Dersom utvalget ønsker å innvilge søknaden bør det innhentes ny uttalelse også fra 
Vegvesenet, etter at trafikkonsekvenser blir nærmere utredet.  
 
Klagemuligheter 
Avslaget 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/bygg- og geodataavdelingen, 
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 for endelig  
avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft umiddelbart 
 
 
 
 
  

mailto:post@as.kommune.no
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HTM-88/14 
Gnr 42 Bnr 76 - Åstorget - Klage på avslag - Planteplan 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Inger Torild Hågensen Saksnr.:  13/05222-53 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 88/14 11.12.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klage på vedtak i delegert sak  
13/05222-34 den 02.10.2014, og finner ikke at det foreligger nye momenter i saken 
som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Vedtak i delegert sak 13/05222-34 datert 
02.10.14 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.  
 
 
Ås, 25.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Vedlegg: 
1. Godkjent utomhusplan, datert 18.05.13. 
2. Revidert planteplan, rev B, sist datert 24.04.14.  
3. Vedtak HTM, 5.6.2014, Sak 52/14 - Planteplan.  
4. Revidert planteplan, rev C, sist datert 10.9.2014 
5. Delegert vedtak, datert 02.10.2014 
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
A2 Arkitekter AS 
Urbanium AS 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kommunen har godkjent en utomhusplan for eiendommen, som viser at opprinnelige 
trær skulle beholdes, eller gjenplantes. Det skulle videre sendes inn en planteplan for 
godkjennelse. 
HTM avslo innsendt forslag til planteplan, rev B, da den ikke gjenspeilet godkjent 
utomhusplan. 
Et nytt forslag til planteplan, rev C, ble innsendt. Denne ble avslått i delegert vedtak 
nr 13/05222-34, med samme begrunnelse. 
Kommunen har mottatt klage på vedtaket. 
 
Fakta i saken: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sentrum Nord, R-254, og er avsatt til 
formål bolig/forretning/bevertning. 
 
I forbindelse med rammetillatelse av 17.0.2009 ble det bl.a. stilt følgende krav:  

 Utomhusanlegget skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før brukstillatelse gis.  

 Eksisterende vegetasjon av en viss størrelse skal søkes bevart. Tre- og 
buskplanter skal plasseres slik at de ikke er til ulempe for den offentlige ferdsel.  

Det går også fram følgende av reguleringsbestemmelsene i endret reguleringsplan 
for Åstorget: «Det skal utarbeides en beplantningsplan av landskapsarkitekt som 
ivaretar tilbakeføring av tidligere vegetasjonsbelte mot Drøbakveien og krysset i vest. 
Denne skal fungere som skjerm og dempe den visuelle effekten av bygningen». 
 
I forbindelse med utgraving av byggetomta samt riving av deler av støyskjermen mot 
Rv 152, ble alle trær og vegetasjon fjernet. Dette var i strid med vilkårene i 
rammetillatelsen. Dette skapte stor oppmerksomhet blant innbyggere og politikere i 
Ås, med bl.a. presseoppslag. Administrasjonen redegjorde derfor for forholdet i 
aprilmøtet 2013 i Hovedutvalg for teknikk og miljø med følgende:  
«Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vist på utomhus/situasjons-
planen før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/parkeringshuset. Detaljert 
utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres kommunen for 
godkjennelse i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for arbeider ut over 
grunn- og terrengarbeider for forretningsbygget/parkeringshuset.» Ansvarlig søker 
ble gjort oppmerksom på forholdet i e-post datert 19.4.2013. 
 
I forbindelse med at det ble gitt formell tillatelse til riving av støyskjerm mot RV 152 
den 06.06.13, sak nr. D 222/13, satte kommunen bl.a. følgende krav:  
1. Detaljert utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres 
kommunen for godkjennelse.  
2. Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vist på godkjent 
utomhusplan før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/-parkeringshuset.  
 
Kommunen godkjente den 10.06.13 en utomhusplan, sak nr. D 218/13, med 
henvisning til følgende vilkår:  
Før det gis ytterligere igangsettingstillatelser skal følgende være etterkommet:  
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1. Det skal innsendes en detaljert beskrivelse av plantefeltet vedrørende størrelse, 
arter, planeavstand, jordsdybde med mer – som oppgitt i foreliggende søknad. Tre 
og buskplanter skal plasseres og utformes slik at de ikke er til ulempe for den 
offentlige ferdsel.  
 
Den 5.6.2014, sak nr 52/14, behandlet HTM søknad om planteplan, og fattet 
følgende vedtak: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår revidert planteplan. Prinsippene i tidligere 
godkjent planteplan med tregrupper med skogskarakter skal følges. Konkret 
planteplan godkjennes av rådmannen. 
 
Den 15.9.2014 mottok kommunen ny søknad med forslag til planteplan. Søknaden 
ble avslått i delegert vedtak 13/05222-34 den 2.10.2014, da heller ikke denne 
planteplanen gjenspeilet prinsippene i tidligere godkjent utomhusplan. 
 
Kommunen mottok klage på vedtaket den 4.11.2014. 
 
Klage: 
Tiltakshaver stiller spørsmål ved vilkårene for utomhusplanen, og mener man bør 
spørre seg: hva er hensikten med å gjenskape vegetasjonen som var? 
 
Krysset er hovedatkomst til sentrumsbebyggelsen i Ås. 
Etableringen av Ås Kvartal har skapt en helt ny situasjon ved atkomsten til 
tettstedet, som gjør det naturlig å bruke beplantning og vegetasjon på en mer 
strukturert måte. 
Bygget er utført med bestandige fasadematerialer av høy kvalitet, og det synes 
ikke hensiktsmessig å «gjemme» bygget bak en tilfeldig skogsvegetasjon som vil 
vokse seg svært høy over tid. 
Det synes riktig at vegetasjon og beplantning avspeiler den nye situasjonen, og at 
bygget fremstår tydelig og gir signaler om aktiviteter og tilbud som er å finne i Ås 
sentrum. 
 
Det klages med dette på avslaget og anmoder om at vilkårene som ble satt for 
utomhusplanen vurderes på nytt. 
Søke r  ber utvalget åpne for en annen strategi for bruk av beplantning enn kun å 
gjenplante området slik det fremsto før Ås Kvartal ble etablert. Den nye 
bebyggelsen har endret området til en mer urban struktur, hvor det er naturlig at 
beplantningen får en annen karakter enn tidligere. Søker ber om at planteplan 
revisjon C godkjennes. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
I den godkjente utomhusplanen er det vist et plantefelt med skogskarakter langs 
parkeringshusets bue/ved innkjørselen til sentrum, mens det i søknad, rev B., som 
HTM avslo den 5.2.2014 var lagt opp til at man i stedet skulle plante prydepletrær, 
buskfelt og sommerblomster. Avslaget ble begrunnet med at forslag til planteplan 
ikke gjenspeilet tidligere godkjent utomhusplans prinsipper. 
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Den eneste endring i ny innsendt planteplan var 4 nye trær, prydeple, spredt langs 
veibuen. Da planteplanen ikke gjenspeilet godkjent utomhusplan, avslo kommunen 
den reviderte søknaden, rev C. 
Klagen anfører forhold som ivaretas og er bestemt i tidligere godkjent utomhusplan 
av 10.6.2013. Anførslene i klagen må eventuelt vurderes i en søknad om ny revidert 
utomhusplan. 
 
Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette at tidligere vedtak opprettholdes. 
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HTM-89/14 
Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter - 2015 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Inger Torild Hågensen Saksnr.:  14/03713-11 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 89/14 11.12.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø innvilger i medhold av plan- og bygningslovens  
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplan for Ås 2011-2023, vedtatt 6.4.2011, angående 
arealformålet, og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 drift av 
plantesalg på del av gnr 27 bnr 1 for sesongen 2015.   

 
 
Ås, 26.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon.  
2. Situasjonsplan.  
3. Nabomerknad.  
4. Nabomerknad.  
5. Nabomerknad.  
6. Nabomerknad.  
7. Fylkesmannens uttalelse.  
8. Saksutskrift - HTM-sak 12/14, den 27.2.2014.  
9. Anmodning om oppstart av planarbeid. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Follo Prosjekt as 
Espely gartneri 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er gitt tillatelse til å drive plantesalg på gnr 27 bnr 1 i tre sesonger. Det er nå 
igangsatt reguleringsplanarbeid, for å endre formål for bruk av eiendommen. Det 
søkes derfor om dispensasjon for midlertidig bruk av eiendommen til planteutsalg 
også for sesongen 2015, i påvente av at planarbeidet er ferdigstilles. 
 
Fakta i saken: 
Espely gartneri har tidligere søkt om midlertidig tillatelse til å drive planteutsalg ved 
Gamle Mossevei 9, for sesongene 2012 og 2013. Det ble gitt tillatelse begge disse 
årene. Espely gartneri søkte om tillatelse til å drive permanent planteutsalg på gnr. 
27 bnr. 1, og søknaden ble behandlet i sak 12/14 av hovedutvalg for teknikk og miljø 
den 27.02.14. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet følgende vedtak i sak 12/14:  
«Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner midlertidig planteutsalg på gnr. 27 bnr 
1, Gamle Mossevei 9 for sesongen 2014. Eventuell søknad om varig plantesalg 
fremmes som plansak.»  
Follo Prosjekt a.s er engasjert av Espely gartneri for å fremme en plansak for å 
kunne drive permanent utsalg av planter. Det ble avhold oppstartsmøte med Ås 
kommune den 08.09.14 vedrørende reguleringsplanarbeid for del av gnr. 27 bnr. 1, 
Gamle Mossevei 9. Anmodning om oppstart av regulering av del av gnr. 27 bnr 1 ble 
oversendt «Plan- og utviklingsavdelingen» i Ås kommune den 10.09.14 for 
behandling i Formannskapet.  
 
Søknad om dispensasjon: 
Arealet det ønskes å drive planteutsalg på, er i Kommuneplan for Ås avsatt til LNF-
formål. Bruk av del av gnr. 27 bnr. 1 til planteutsalg/gartneri er i strid med formålet i 
gjeldende kommuneplan. Det søkes derfor om midlertidig dispensasjon fra formålet i 
kommuneplanen for sesongen 2015. 
Begrunnelse for midlertidig dispensasjon: 

 Det skal drives planteutsalg på eiendommen og Landbrukssjefen i Follo har 
tidligere vurdert denne driften til å ligge innenfor begrepet Landbruk + (altså 
LNF) og har ikke hatt noen innvendinger mot tidligere søknader om 
dispensasjon (2012 og 2013). 

 Det er drevet planteutsalg på del av gbnr. 27/1 de siste tre sesongene uten at 
det har vært store, negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 

 Dersom kommunen mener at det vil bedre trafikksikkerheten, kan adkomst 
flyttes lenger sør enn i dag, som vist på vedlagte skisse. 

 Jordbruksarealet leies i dag bort, og det er ikke lenger bruk for de 
driftsbygningene som planteutsalget nå disponerer for å kunne drive jordbruk 
på søndre del av eiendommen. 

 Grunneier, Karine Heggholmen, har kommet med innspill til ny kommuneplan 
for Ås for hele denne delen av gnr. 27 bnr. 1 med ønske om å omdisponere 
hele teigen til næring. Dette gjelder altså hele teigen, der det i dag drives 
jordbruk, ned mot Mesta Eiendom AS sin tomt. 

 Det arealet som tidligere har vært dyrket mark som plantesenteret ønsker å 
benytte, er vanskelig tilgjengelig med dagens landbruksmaskiner. 
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 Eventuelle trafikkulemper for naboene vil være begrenset til april-juli. Resten 
av 2015 vil det være begrenset drift og lite aktivitet ved Gamle Mossevei 9. 

 Eiendommen er lett tilgjengelig fra FV. 152 (Drøbakveien) og Korsegården, og 
er godt egnet for denne typen drift. 

 Eksisterende bebyggelse er godt egnet som driftsbygninger til planteutsalget. 

 Hensynene bak kommuneplanens formål og bestemmelser blir ikke vesentlig 
tilsidesatt ved å gi midlertidig dispensasjon for sesongen 2015. 

 Søker mener, på bakgrunn av overnevnte, og etter en samlet vurdering at 
fordelene ved å gi midlertidig dispensasjon fra formålet i Kommuneplan for Ås 
2011-2023 er større enn ulempene. 

 
Nabovarsel: 
Søknaden er nabovarslet i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3. det er kommet 
inn 4 merknader 
 
Merknad 1 fra eier av gnr 43 bnr 7, Ola og Margaret Sørhagen 
- Adkomsten blir ikke mer trafikksikker ved flytting. Gamle Mossevei er smal og 
trafikken må forbi det trange og uoversiktlige hjørnet til våningshuset i Gamle 
Mossevei 9. 
- Flytting av avkjørsel vil føre til ulemper for gnr. 43 bnr. 6. 
- Det er stor trafikk av store kjøretøy på Gamle Mossevei allerede (til Mesta og 
Kiesel). Veien er skolevei for barn og næringsvirksomhet generer mer trafikk langs 
denne veien, som ikke er ønskelig. 
- Nabo er bekymret for en utvidet bruk av eiendommen utover april-juli. Dette vil 
medføre en ulempe for naboene. 
- Adkomsten bør ikke flyttes lengre sør. Gnr. 27 bnr. 1 bør ikke omreguleres til 
næringsformål, men det kan aksepteres at en del av eiendommen kan benyttes til å 
drive planteutsalg. 
 
Merknad 2 fra eier av gnr 27 bnr 7, Marius Brenden 
Eier viser til støyretningslinje T-1442/2012, og presiseres at alle boenheter skal ha en 
stilleside og tilgang til støymessig tilfredsstillende uteoppholdsareal. Brenden har 
også følgende kommentarer: 
- Det er observert skumle situasjoner ved utkjøring fra planteutsalget. I tillegg har det 
blitt parkert på utsiden av eiendommen. De nærmeste naboene har ikke mottatt 
nabovarsel. 
- Flytting av avkjørsel flytter bare problemet. 
- Innspill til ny kommuneplan er ikke god nok grunn for å få dispensasjon. 
- Næringsvirksomhet er ikke sammenliknbart med 
traktorgarasje/redskapshus/grøntområde/dyrket mark (som det var tidligere). 
 
Merknad 3 fra eier av gnr 43 bnr 6, Barbro Dahlberg og Mikael Ohlson 
- Trafikksikkerhet for barn som går til skolen vil bli forsemret. 
- En trafikkøkning i forbindelse med planteutsalg er totalt uakseptabelt. 
 
Merknad 4 fra eier av gnr 42 bnr 4, Marianne og Per Olav Skjervold 
Nabo ønsker ikke plantesenter eller mer næringsvirksomhet i Gamle Mossevei. 
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De føler at deres tidligere innsigelser ikke er hørt eller tatt seriøst. De er plaget av 
parkering og feilparkering og har observert flere nestenulykker og småbulking. Det 
føles utrygt å bevege seg i området som myk trafikant i vår- og sommermånedene. 
De opplever det som en stor forskjell mellom gårdsdrift og den næringsvirksomhet 
som skal drives her; plantesenter. Det er snakk om stor publikumstilstrømning og 
åpningstider langt utover kvelden og i helgen. Området det her er snakk om er dyrket 
mark og bør vernes. 
Det har ikke vært begrenset drift etter juni, og plantesenteret har vært åpent 7 dager i 
uken da naboer ønsker å bruke egen hage. 
 
Søkers kommentar til merknadene: 
Merknad 1: Follo Prosjekt a.s beklager at ny adkomst ikke var vist på vedlagte 
situasjonsplan. Ny situasjonsplan med inntegnet alternativ adkomst ble oversendt 
nabo per e-post den 28.10.14. 
Ved omregulering av del av eiendommen vil adkomsten flyttes sørover på bakgrunn 
av innspill fra teknisk sjef datert 21.08.13. For sesongen 2015 er det i utgangspunktet 
ønskelig å beholde dagens avkjørsel, men dersom kommunen mener dette ikke er 
en akseptabel løsning, kan avkjørselen flyttes sørover som vist på vedlagte skisse. 
Adkomsten lenger sør er av kommunen vurdert som mer trafikksikker og oversiktlig 
enn dagens avkjørsel. 
Planteutsalget vil ha flest besøkende i helgene og om ettermiddagen/kvelden da det 
ikke er så mange barn som går langs veien til og fra skolen på Brønnerud. Bilene 
som skal inn til planteutsalget bruker bare de første 120 meterne av veien. Bilene vil 
ikke ha stor fart, og det vurderes ikke som en særskilt trafikkfarlig løsning. 
Når det gjelder omregulering av del av eiendommen i forbindelse med permanent 
planteutsalg, vil det gjennom reguleringsplanen angis særskilt formål som vil 
presisere bruken av eiendommen. Dette begrenser bruken til å bare omfatte 
gartneri/planteutsalg, og ikke annen type næring. 
 
Merknad 2: Gamle Mossevei 9 ligger rett ved Korsegården og E6 og Drøbakveien. 
Dette er veier der det er svært mye trafikk som generer mye trafikkstøy. Vi mener at 
planteutsalget ikke vil medføre en merkbar endring av trafikkstøyen i forhold til 
dagens situasjon. Det vil forekomme noe økt trafikk på de første 120 meterne av 
Gamle Mossevei, men denne trafikkstøyen vil ikke overdøve støyen fra E6 og 
fylkesveien. 
Parkeringsløsningen for planteutsalget er utvidet, og all parkering skal foregå inne på 
egen eiendom. 
Kommentar vedr. avkjørsel og reguleringsformål, se kommentar over 
 
Merknad 3: Planteutsalget har flest besøkende i helgene og om 
ettermiddagen/kvelden da det ikke er så mange barn som går langs veien til og fra 
skolen på Brønnerud. Bilene som skal inn til planteutsalget bruker bare de første 120 
meterne av veien. Bilene vil ikke ha stor fart, og det vurderes ikke som en særskilt 
trafikkfarlig løsning. Se ellers kommentar til Sørhagens merknad. 
 
Merknad 4: Parkeringsløsningen for planteutsalget er utvidet, og all parkering skal 
foregå inne på egen eiendom. For sesongen 2015 vil det tilrettelegges for tilstrekkelig 
med parkeringsplasser inne på eiendommen der det drives planteutsalg. Adkomsten 
lenger sør er vurdert som mer trafikksikker og oversiktlig enn dagens avkjørsel. For 
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sesongen 2015 er det i utgangspunktet ønskelig å beholde dagens avkjørsel, men 
dersom kommunen mener dette ikke er en akseptabel løsning, kan avkjørselen 
flyttes sørover som vist på vedlagte skisse. 
Området det drives planteutsalg på er svært vanskelig å drive jordbruk på, fordi det 
er smalt og det er vanskelig å komme fram med dagens landbruksmaskiner. Dette er 
derfor et areal som det er uhensiktsmessig å drive landbruk på. 
Trafikkmengden er bare stor et par uker i mai. Resten av sesongen er tiltakshaver 
ikke kjent med at det er noen problemer knyttet til trafikkavvikling og parkering. 
Trafikkulykker og nestenulykker er ukjent for tiltakshaver. 
 
Søkers konklusjon: De mener at området er godt egnet for drift av planteutsalg for 
sesongen 2015. Naboenes merknader går hovedsakelig på trafikkavvikling og 
parkering, og dette mener vi enkelt kan løses ved å tilrettelegge tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser inne på egen eiendom (gbnr. 27/1) samt å vurdere en flytting av 
avkjørselen fra Gamle Mossevei lenger sør, som vist på vedlagte skisse. Tiltakshaver 
ønsker å imøtekomme naboene og skape en tryggere og bedre situasjon ved å 
utføre disse tiltakene. 
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse, mener søker at fordelene ved å gi en 
dispensasjon er klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering, og at det bør 
gis midlertidig dispensasjon for drift av planteutsalg sesongen 2015 i påvente av 
behandlingen av en detaljreguleringsplan for Gamle Mossevei 9. 
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Fylkesmannen vurderer midlertidig dispensasjon for å drive utsalg av planter 
sesongen 2015 ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn 
som de er satt til å ivareta. Fylkesmannen har derfor ingen merknader til 
dispensasjonssøknaden. 
 
Vurdering: 
Kommunen har gitt tillatelse til bruk av gårdens tun til plantesenter i 3 år. Det er 
tidligere ikke søkt om eller gitt dispensasjon, da kommunen har behandlet søknaden 
som om den ikke er i strid med formålet for eiendommen.  
Kommunen har på nytt vurdert tiltaket opp mot Landbruk + begrepet, og kommet 
fram til at tiltaket likevel ikke faller inn under dette begrepet, da det blant annet ikke 
er omsettes egenproduserte varer. 
 
Den 27.2.2014 behandlet HTM saken, og vedtok at videre drift må avhenge av en 
omregulering av eiendommen. Dette arbeidet er igangsatt, men ikke ferdig. Det kan 
synes rimelig at drift i sesongen 2015 bør tillates fram til utfallet av 
reguleringsarbeidet er avgjort. Utfallet av reguleringen vil vise om det fortsatt kan 
drives planteutsalg på eiendommen, eller om denne må opphøre.  
 
Naboenes merknader omhandler trafikksikkerhet i Gamle Mossevei. Kommunen er 
ikke kjent med at det har vært ulykker i forbindelse med trafikkavviklingen til og fra 
plantesalget.  
Med inn- og utkjøring slik den er i dag, vil ytterligere støy utover trafikkstøy fra E-6, bli 
minimal hos naboene, da selve utsalget ligger nord-vest på eiendommen. Dette 
området er ikke i direkte nærhet til andre boligbygninger.  
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Dyrket mark blir i liten grad berørt, da utsalget for det meste ligger på det tidligere 
gårdstunet. 
 
Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til LNF. Tiltaket er dermed i strid med 
planen, og etter plan- og bygningsloven er denne bindende. Tiltaket må derfor ha 
dispensasjon etter § 19-2 i plan og bygningsloven 2008, og etter denne 
bestemmelsen kan det gis dispensasjon hvis ikke hensynene bak bestemmelsene 
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.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er oppstartet arbeid for å søke å omregulere deler av eiendommen til plantesalg. 
Det er drevet plantesalg i 3 år på eiendommen, og det bør derfor tillates å drive 
plantesalget i 1 år til, mens det jobbes mot å etablere et permanent utsalg. Hvis ikke 
planarbeidet fører fram, vil dette bli det siste året med plantesalg på eiendommen. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til dispensasjonssøknaden, og mener at den 
ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn de er satt til å 
ivareta. Rådmannen slutter seg til Fylkesmannens vurdering. 
 
Rådmannen viser til ovenstående vurdering og innstiller på at det gis dispensasjon 
fra formålet for eiendommen, i påvente av at reguleringsplanarbeidet avsluttes.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
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HTM-90/14 
Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor - klage på vedtak 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Saksnr.:  14/00596-51 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 90/14 11.12.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke at det er kommet 
fram nye momenter i saken. Vedtak i HTM sak 78/14, den 16.10.2014, opprettholdes. 
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 01.12.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Vedlegg: (separat trykk) 
1. Søknad om bruksendring mottatt 31.05.2001 
2. Parkering av biler i Lyngveien, klage fra gnr 42 bnr 253 04.02.2014 
3. Klage på saksbehandlingstid fra gnr 42 bnr 253 
4. Svar fra kommunen. Avklaring om parkering for næringsvirksomhet. 
5. Klage på administrativt vedtak fra gnr 42 bnr 253 
6. Svar fra kommunen på vedlegg 5 og videre gang. 
7. Klage fra nabo gnr 42 bnr 206, Lyngveien 7. 
8. Svar fra kommunen på vedlegg 7 og videre gang. 
9. Spørsmål om utsettelse av frist for parkeringsløsning til 15.08.2014  

fra ark. Kalfoss. 
10. Svar fra kommunen på vedlegg 8, ny frist 15.08.2014 
11. Referat fra avklarende møte med tiltakshaver og flere avdelinger i kommunen. 
12. Kommunens presisering i møtereferat vedlegg 11. 
13. E-post fra gnr 42 bnr 253 til leder i HTM. 
14. Klage på parkering og praksis fra gnr 42 bnr 254, Lyngveien 6. 
15. Søknad om tiltak, 4 parkeringsplasser i stedet for 6. Nabovarsel og situasjonskart. 
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16. Klage på kommunal saksbehandling fra nabo gnr 42 bnr 253. 
17. Klage på nabovarsel fra gnr 42 bnr 258, Lyngveien 4. 
18. Klage på nabovarsel fra nabo gnr 42 bnr 253, Lyngveien 2B. 
19. Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall parkeringsplasser ved 

hjemmekontor. 
20. Innspill fra gnr 42 bnr 206 Lyngveien 7 
21. Skisseforslag på parkering fra gnr 42 bnr 206 Lyngveien 7 
22. Kommunens svar på innspill fra  Lyngveien 7  
23. Vedtak HTM, 16102014, Sak 78-14, Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3...pdf 
24. Tegning 001 Situasjonsplan B - innsendt av ark. K.Knudtsen. 
25. Kommunens svar på at tegning 001 Situasjonskart B datert 22.10.2014 dekker 

krav stilt i vedtak i HTM. 
26. Klage på vedtak om redusering av parkering - fra gnr 42 bnr 258 Lyngveien 4 
27. Tegning 001 Situasjonsplan B med mer målsetting innsendt av ark. K. Knudtsen 
28. Info fra nabo om Pbl §21-9  Bortfall av tillatelse. 
29. Kommunens svar på vedlegg 28. 
30. Klage fra nabo gnr 42 bnr 253 Lyngveien 2B om tidsfrist for gjennomføring, 

fortsatt parkering i veien og jernbanesviller utenfor tomtegrensen. 
31. Kommunens svar på spørsmål fra Lyngveien 2b. 
32. Kommunens brev om frist for opparbeidelse av parkering. 
33. Svar fra veisjefen om jernbanesviller ved tomtegrense og umuliggjøring av 

parkering vis a vis innkjørsel til Lyngveien 2B. 
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ansvarlig søker Ark. Knut H. Knudtsen 
Tiltakshaver Gøran Åkerberg 
KIK AS 
Christian Elind og Anja Fagereng, Lyngveien 4, 1430 Ås 
Frode Edmund Lorentzen, og Anne Hilse Torvik, Lyngveien 2B, 1430 Ås 
Christian Lilleheier Aarset og Helene Lie Røhr, Lyngveien 6, 1430 Ås 
Einar Berg, Lyngveien 7, 1430 Ås 
Helse- og Sosialsjef  Marit Roxrud Leinhardt 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Det foreligger vedtak i HTM 78/14 den 16.10.2014 som tillater en reduksjon av antall 
kundeparkeringsplasser fra 6 til 4. De fire kundeparkeringsplassene skal være på 
egen tomt og på skrå i forhold til Lyngveien. Tre kundeparkeringsplasser skal være 
min. 2,5 m brede. Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred. Det forutsettes i 
tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for boligdelen. 
Vedtaket er påklaget. Naboen mener blant annet at manøvreringsareal ikke er 
tilstrekkelig og vedtaket bør presisere krav til vinkel. En annen nabo klager senere i 
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e-post på at tidsfrist ikke er satt for opparbeidelse av parkeringen, jernbanesviller 
utenfor egen tomt og ber om at kommunen umuliggjør parkering i deres innkjørsel. 
Utsnitt av den godkjente situasjonsplan nedenfor viser at kravene i vedtaket er 
ivaretatt. Tidsfrist er fastsatt og brev er sendt ut. Avklaring om jernbanesviller og evt. 
skilting ved Lyngveien 2B tas av veisjefen.  
 

 
 

Utsnitt av tegning 001 Situasjonsplan B –  
godkjent i henhold til vedtak 78/14, tegning datert 22.10.2014. 
Påført grader på parkeringen og mål for manøvreringsareal 18.11.2014. 

 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet saken i møtet den 16.10.2014 og fattet 
følgende vedtak, jf. Vedlegg 23 
«Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner en reduksjon av antall kundeparkeringsplasser fra 6 til 4. 
I medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven godkjennes de anmeldte planer for 
opparbeidelse av 4 kundeparkeringsplasser på gnr. 42 bnr. 82, Lyngveien 3, i henhold til situasjonsplan 
001 datert 10.09.2014, med følgende endringer:  
 

De fire kundeparkeringsplassene skal være på egen tomt og på skrå i forhold til Lyngveien. Tre 
kundeparkeringsplasser skal være min. 2,5 m brede. Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred.  
 

Det forutsettes i tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for boligdelen. 
 

Parkeringsplassene opparbeides omgående.» 
 
Etter vedtaket er det innsendt en oppdatert tegning i henhold til vedtaket, 
situasjonsplan B datert 22.10.2014. Vedlegg 24 
 
Kommunen har i brev den 23.10.2014 godkjent tegningen og beskrevet krav til 
merking av parkeringsplassene. Vedlegg 25 
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Vedtaket er påklaget innenfor tidsfristen av gnr 42 bnr 258, Elind/Fagereng, 
Lyngveien 4. Klagen går i hovedsak ut på: 

 At den godkjente situasjonsplanen ikke tilfredsstiller de krav som er stilt i 
vedtaket da skråstillingen utgjør en liten vinkel. 

 At parkeringsareal skal medregnes i grad av utnytting og det må søkes 
dispensasjon. Vedlegg 26  

 Den 18.11.2014 påpeker de videre at Pbl § 21.9 Bortfall av tillatelse skal 
gjelde. Vedlegg 28 

 
Nye opplysninger/korrespondanse/klage i saken. 

 Innspill fra gnr 42 bnr 206, Berg, Lyngveien 7 ble overlevert på befaringen. 
Innspillet stiller spørsmål ved mange av de momenter som er beskrevet i 
saksfremlegget den 16.10.2014. Det ble også overlevert et skisseforslag på 
parkeringen. Vedlegg 20 og 21 

 Klage fra nabo fra gnr 42 bnr 253, Lorentzen/Torvik, Lyngveien 2B i e-post 
datert 18.11.2014 gjelder klage på manglende tidsfrist for utførelse. De 
forlanger at kommunen umuliggjør parkering vis a vis deres innkjørsel og 
forlanger fjerning av jernbanesviller utenfor egen tomt. Klager på at mange 
biler fortsatt er parkert i veien, med fotodokumentasjon. Klager på at de ikke 
får svar. Vedlegg 30 

 
 
Vurdering av klagen: 

 For å få gjennomført etableringen av parkeringsplassene innen vinteren 
godkjente administrasjonen den innsendte situasjonsplan B for parkering 
datert 22.10.2014 i brev datert 23.10.2014. Vilkår og krav om gjennomføring 
er beskrevet i brevet. Vedlegg 25.  
Parkeringsløsningen dekker krav stilt i vedtaket fra HTM og fyller også 
kravene beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 100 om veg- og 
gateutforming. Ved befaringen på stedet snakket vi om et manøvreringsareal 
på 7 m, men i håndboken er krav til dimensjoner for personbilparkering ved 90 
graders parkering 6,0 m. Skråparkering på 75 grader, som krever mindre, 
ivaretar dermed dimensjoneringen til Statens vegvesen. Den godkjente 
tegning oppfyller dermed kravene som er stilt i vedtaket. For å dokumentere 
dette ytterligere er det påført grader på skråparkeringen, svingradius for biler 
og avstanden på 6 m. Vedlegg 27 

 Med hensyn til utnyttelse forutsetter vi at parkeringsdekningen var en del av 
søknaden fra 2001 og dermed er det gitt en dispensasjon for dette på lik linje 
med bruksendringen til hjemmekontor.  

 Om bortfall av tillatelse. Hjemmekontoret er etablert og kun en del av tiltaket er 
ikke fulgt opp – dermed bortfaller ikke tillatelsen. Vedlegg 29 

 
Kommentering av nye opplysninger/korrespondanse/klage i saken: 

 Lyngveien 7: Eieren på gnr 42 bnr 206 er ikke lenger berørt av tiltaket etter 
HTM vedtaket. Da det i saksfremlegget var foreslått å dekke privatparkeringen 
på gnr. 42 bnr 236, Lyngveien 5, ble eier av Lyngveien 7 informert om 
befaringen. I vedtaket ble all parkering for Lyngveien 3 vedtatt plassert på 
egen eiendom, dermed er ikke lenger Lyngveien 7 berørt part i saken. 
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Skisseforslaget til parkering på Lyngveien 3 viser et alternativt forslag til en 
parkeringsløsning. Vedlegg 22 

 Lyngveien 2B: Til naboene på gnr 42 bnr 253 om tidsfrist for opparbeiding, der 
er fastsatt tidsfrist og den er sendt ut. Vedlegg 32.  Veisjefen arbeider med 
saken om mulige jernbanesviller utenfor egen tomt og ser på mulige løsninger 
for skilting. Om antall biler kan vi ikke si hvem bilene tilhører. Vedlegg 31 og 
33 

 Det er sendt in fotodokumentasjon av biler parkert i Lyngveien, foto er ikke 
vedlagt saken her av personvernhensyn. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tegning 001 Situasjonsplan B datert 22.10.2014 mottatt 18.11.2014 med målsetting 
tilfredsstiller krav satt i HTM vedtaket 78/14 datert 16.10.2014. 
Naboklager er ivaretatt og det er svart på innspill/korrespondanse. Tidsfrist er satt i 
brev datert 27.11.2014, der arbeides med klarlegging av mulig anlegg utenfor egen 
tomt og en ny separat vurdering av grad av utnytting tilbakevises. 
Kommunen har fortsatt tro på at en ryddig etablering og bruk av parkeringsplassene 
på egen tomt vil kunne gi ordnede forhold. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for kommunen når det gjelder parkeringen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
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HTM-91/14 
Gnr 113 bnr 1 - Askehaugåsen - Vedtak om tvangsmulkt 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Saksnr.:  14/03062-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 91/14 11.12.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 113 bnr 1 fnr 135, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, 
dersom oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2015, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 41-6. 
 
 
Ås, 19.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
1. Varsel om tvangsmulkt GB 113-1 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Korrespondanse ifb. pålegg fra 2004 og vedtak om tvangsmulkt fra 2006 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg, datert 25.08.2011 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med opprydding i spredt bebyggelse ble det gitt pålegg om utbedring av 
avløpsanlegget på denne eiendommen i 2004. Vedtak om tvangsmulkt ble gjort i 
2006. Vi er usikre på om tvangsmulkten ble iverksatt eller ikke. Bakgrunnen for 
pålegget er at eiendommen har innlagt vann, men ikke godkjent avløpsanlegg. 
 
I 2011 ble vi kjent med at pålegget ikke var gjennomført. Det ble gitt et nytt pålegg 
med en ny frist. Pålegget er ennå ikke gjennomført. Varsel om tvangsmulkt ble sendt 
22.08.2014.  
 
Eiendommen er en fritidsbolig som benyttes som bolig. Eiendommen er en festetomt, 
men festekontrakten er ikke tinglyst. Av denne grunn er det grunneier og ikke fester 
som er oppgitt i matrikkelen. Grunneier vil stå ansvarlig for betaling av tvangsmulkt. 
Varsel om tvangsmulkt er sendt til fester – med kopi til grunneier. Tvangsmulkt kan 
gis med hjemmel i Forurensningsforskriften § 41-6.   
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter 
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet som inndras går til staten, og innfordres av 
Statens Innkrevingssentral. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
Vurdering: 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet innen gitte 
frist. Det vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få 
gjennomført oppgradering av separat avløpsanlegg på denne eiendommen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt har tidligere blitt brukt som virkemiddel i slike saker i Ås kommune. 
Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet. Vi mener at dette fortsatt er et passende 
beløp. 
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.04.2015 og frem til Ås kommune har mottatt ferdigmelding for oppgradert 
avløpsanlegg. 
 
Alternativer: 
Som alternativ til tvangsmulkt, kan innlagt vann kobles ut. Dette er et valg grunneier 
må ta. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet. Vi mener at 
ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
oppgradering av avløpsanlegg på denne eiendommen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
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HTM-92/14 
Gnr 51 bnr 7 - Brekkeveien 79 - Vedtak om tvangsmulkt 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   
 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Saksnr.:  14/03714-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/14 11.12.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 51 bnr 7, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunal vannledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2015, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5. 
 
 
Ås, 25.11.2014 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
1. Pålegg om tilknytning til kommunal vannledning 
2. Varsel om tvangsmulkt,  
3. Situasjonskart 51-7 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Varsel om pålegg om tilknytning til kommunal vannledning, datert 18.01.2013 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune ga pålegg om tilknytning til kommunal vannledning i vedtak av 
15.04.2013. Pålegget ble gitt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1. Fristen 
ble satt til 01.10.2014. Eiendommen har per i dag privat brønn og avløpet er tilknyttet 
kommunalt avløpsnett. Som vedlegg 3 viser, er vann allerede lagt inn på tomta. 
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.10.2014. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 25.11.2014 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket. Vi har heller ikke hørt noe fra eier angående pålegg og 
varsel. 
 
Ås kommune varslet i brev av 31.10.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2015. Vi har her innstilt på tvangsmulkt fra 
01.04.2015. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 32-5.   
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter 
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet innfordres av kommunen. Tvangsmulkt er 
tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
Vurdering: 
Pålegget er ikke påklaget. Eier av naboeiendommen fikk tilsvarende pålegg på 
samme tid, og dette ble påklaget. HTM tok ikke klagen til følge og den ble oversendt 
til Fylkesmannen. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak. Vi mener derfor at 
det er riktig å opprettholde pålegget om tilknytning til kommunal vannledning.  
 
Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra eier av eiendommen, og pålegg om 
tilknytning til kommunal vannledning, er ikke etterkommet. Det vurderes at ileggelse 
av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført tilknytning til 
kommunal vannledning for denne eiendommen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om tilknytning til 
kommunalt ledningsnett i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet, og 
vi mener at dette fortsatt er et passende beløp. 
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.04.2015 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
 
Alternativer: 
For andre eiendommer er det gitt fritak fra pålegg om tilknytning til kommunalt 
ledningsnett med de vilkårene som er beskrevet i vedlegg 2. Dette kan også være et 
alternativ for eier av denne eiendommen. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Ut fra kravene om tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at 
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for denne eiendommen.  
 
Vi mener ileggelse av tvangsmulkt vil være et godt incitament til å få gjennomført 
pålegget. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.04.2015. 
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