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Ås, 12.06.2019 

 
 

Kjetil Barfelt 
leder 

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

 
 
 
 
 
 
Delegerte vedtak 
 
5/19 14/00237-52 Delegerte vedtak byggesak 13.05.2019 - 10.06.2019 

 
Saksnummer Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

15/03967-42 Gnr 15 bnr 38 - Åsulvs vei 11 A - Nybygg - Enebolig 
- Midlertidig brukstillatelse 

14.05.2019 ITH Innvilget 

19/01183-2 Gnr 113 bnr 195 - Nesset terrasse 27 - Tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett 

15.05.2019 JZ Innvilget 

19/01269-2 Gnr 103 bnr 59 - Nygårdsveien 30 – 
Virksomhetsskilt - Tillatelse til tiltak 

15.05.2019 JZ Innvilget 

19/01012-2 Gnr 107 bnr 272 -  Sjøskogenfaret 4 - Hus 2 - 
Nybygg - Enebolig - Dispensasjon/Rammetillatelse 

15.05.2019 ITH Innvilget 

19/01013-5 Gnr 107 bnr 272 -  Sjøskogenfaret 4 - Nybygg - 
Tomannsbolig - Hus 3 - 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

16.05.2019 ITH Innvilget 

19/01262-2 Gnr 107 bnr 260 Parsell 2 - Rørmyrveien 13 – Ny 
enebolig  - Tillatelse til tiltak 

20.05.2019 JZ Innvilget 

19/01360-2 Gnr 43 bnr 117 og 119 - Søråsveien 5A - 
Bruksendring - Tillatelse til tiltak 

20.05.2019 JZ Innvilget 

16/03039-20 Gnr 107 bnr 29 - Slorhøgda 41 - Tilbygg - 
Ferdigattest 

21.05.2019 ACG Innvilget 

18/02101-25 Gnr 108 bnr 453 - Tofaret 2A- Nytt bygg - 
Boligformål - Ferdigattest 

21.05.2019 BSH Innvilget 

19/01184-3 Gnr 102 bnr 80 og 342 - Skovlyveien 4 og 6 - 
Melding om vedtak 

23.05.2019 SIMS Innvilget 
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19/01014-3 Gnr 107 bnr 272 -  Sjøskogenfaret 4 - Nybygg - 
Enebolig - Hus 4 - Rammetillatelse/Dispensasjon 

23.05.2019 ITH Innvilget 

15/01771-9 Gnr 34 Bnr 33 - Herumveien 31 - Tilbygg til bolig  - 
Ferdigattest 

24.05.2019 BSH Innvilget 

18/01678-16 Gnr 99 bnr 45 - Teigen 33 - Uthus - Riving - 
Ferdigattest 

24.05.2019 ITH Innvilget 

19/01586-2 Gnr 45 bnr 8 - Brekkekoken 12 - Atlie/Hobbyrom - 
Ferdigattest 

27.05.2019 ACG Innvilget 

18/01462-59 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 98 - Næringsbygg - 
Bilanlegg - Igangsettings tillatelse IG-3 

27.05.2019 BSH Innvilget 

17/01436-25 Gnr 108 bnr 116 - Homannskollen 11 B og 11 C  - 
Støttemur mot syd - Ferdigattest 

27.05.2019 BSH Innvilget 

14/03298-7 Gnr 34 Bnr 33 - Herumveien 31 - Carport/bod - 
Ferdigattest 

27.05.2019 BSH Innvilget 

16/01233-67 Gnr 108 bnr 116 - Homannskollen 11 B og 11 C - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

27.05.2019 BSH Innvilget 

18/01979-22 Gnr 23 bnr 16 - Osloveien 144 - Enebolig - 
Tilbygg/bruksendring - Søknad om 
rammetillatelse/Dispensasjon - Avslag 

28.05.2019 ITH Avslått 

18/01512-16 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Nybygg - 
Enebolig A – Vedtak om igangsettingstillatelse 

29.05.2019 SIMS Innvilget 

17/02298-9 Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Enebolig - 
Tilbygg/Påbygg - Tillatelse til  tiltak 

29.05.2019 ITH Innvilget 

18/01514-13 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Nybygg - 
Enebolig C - Vedtak om igangsettingstillatelse 

29.05.2019 SIMS Innvilget 

18/01513-13 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Nybygg - 
Enebolig B - Vedtak om igangsettingstillatelse 

29.05.2019 SIMS Innvilget 

19/00753-3 Gnr 74 bnr 22 - Gamle Kroervei 106 - Riving av 
tilbygg/oppføring av ny enebolig/oppføring av 
støyskjerm/dispensasjon -  Tillatelse til tiltak i ett 
trinn 

03.06.2019 JZ Innvilget 

18/03413-2 Gnr 73 bnr 100 - Ole Bygdevektersvei 6 - Riving av 
enebolig - Tillatelse til tiltak 

04.06.2019 BSH Innvilget 

19/01133-4 Gnr 110 bnr 21 - Grevlingveien 1 - Ny enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

04.06.2019 BSH Innvilget 

18/03665-10 Gnr 60 bnr 47 - Haugerudveien 52 - Nybygg - 
Enebolig - Ferdigattest 

04.06.2019 ITH Innvilget 

19/01134-3 Gnr 110 bnr 21 - Grevlingveien 1 - Riving av 
fritidsbolig - Rivetillatelse 

04.06.2019 BSH Innvilget 

19/01121-2 Gnr 113 bnr 292 - Orionveien 13 - Riving av bolig 
og garasje - Tillatelse til tiltak 

05.06.2019 ACG Innvilget 

17/02815-6 Gnr 73 bnr 306 - Gamle Kroervei 53 - Rustadporten 
barnehage - Tilbygg - Ferdigattest 

05.06.2019 SIMS Innvilget 
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18/02190-23 Gnr 107 bnr 621 - Fålesloråsen 63 - Ny enebolig 
med sekundærleilighet - Midlertidig brukstillatelse 

05.06.2019 ACG Innvilget 

16/03999-14 Gnr 34 bnr 89 - Landåsveien 1 - Ny enebolig - 
Midlertidig brukstillatelse 

05.06.2019 ACG Innvilget 

16/03067-22 Gnr 42 bnr 1 - Nytt anlegg / konstruksjon - 
Gjødselbygg – Igangsettingstillatelse 2 

06.06.2019 ITH Innvilget 

16/00869-25 Gnr 61 bnr 179 - Tårnveien 34 - 36 - Bruksendring - 
Garasje til bolig - Ferdigattest 

06.06.2019 ACG Innvilget 

19/01256-4 Gnr 103 bnr 46 - Nygårdsveien 21 - Vedtak om 
fradeling av eiendom 

07.06.2019 SIMS Innvilget 

19/01450-2 Gnr 114 bnr 20 - Vinterbro terrasse 13 - 
Tomannsbolig - Vedtak om tillatelse til tiltak 

07.06.2019 SIMS Innvilget 

19/01479-3 Gnr 34 bnr 28 - Søråsveien 20 - Ny grunneiendom - 
Melding om vedtak 

07.06.2019 SIMS Innvilget 

18/03653-6 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 - Nybygg - Studentboligbygg - 
HUS B3 - Igangsettingstillatelse nr. 1 - 
Grunnarbeider, fundamenteringsarbeider og 
betongarbeider 

07.06.2019 ITH Innvilget 

19/00211-4 Gnr 54 bnr 5 - Hogstvetveien 21 - Søknad om 
deling - Melding om vedtak 

07.06.2019 ITH Innvilget 

19/01191-8 Gnr 104 bnr 1 - Nygårdskrysset - Brakkerigg - 
Tillatelse til tiltak 

07.06.2019 ITH Innvilget 

18/03301-2 Gnr 113 bnr 63 - Askehaugveien 87 - Frittstående 
utebod - Rammetillatelse 

07.06.2019 BSH Innvilget 
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Saker til behandling  

HTM-43/19 
Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage på avslag 
 
Saksbehandler:  Jurgita Zajanckauskaite Saksnr.:  19/00889-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 43/19 20.06.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av vedtak datert 08.05.2019. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 19/00889-3, klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 07.06.2019 
 
Trine Christensen                                         Nils Erik Pedersen  
Rådmann                                                      Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Klage på avslag datert 12.05.2019  
2. Avslag på søknad om dispensasjon, dok. 19/00889-3 
3. Situasjonskart 
4. Søknad om dispensasjon 
5. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett datert 13.03.2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra kommuneplanens § 18.1 om maksimalt 
tillatt bebygd areal (BYA) på 25%. Søknaden ble avslått i administrativt vedtak av 
08.05.2019. Avslaget er påklaget av tiltakshaver. 
 
Klagen inneholder etter rådmannens syn ikke nye momenter som må medføre et 
annet resultat i saken enn det som følger av vedtak datert 08.05.2019. Rådmannen 
mener videre at vedtak om avslag på dispensasjonssøknad bør opprettholdes.  
 
Fakta i saken: 
Det er søkt om tillatelse til oppføring av to boder på tomten – en bod til hver seksjon, 
samt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.1 2. kulepunkt: 
 
«Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) 25% inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 8 meter og 
mønehøyde inntil 9 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen.» 
 
På eiendommen er det oppført to eneboliger i et sameie. Det er også en carport, en 
enkel garasje og to ubebygde biloppstillingsplasser. Dette utgjør totalt en grad av 
utnytting på 25%.  
 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens bestemmelser og er avsatt til 
boligformål.  
 
Dispensasjonssøknaden ble avslått i administrativt vedtak av 08.05.2019 i dok. 
19700889-4.  
 
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver og er datert 12.05.2019. Klagen er fremsatt 
rettidig.  
 
 
Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad: 
 
I sin klage anfører klagerne at boenhetene ikke har utebodareal. Selv om boligene 
har hver sin innebod, mener klager at dette ikke gir tilstrekkelig lagringsplass til 
sykler, skibokser, akebrett o.l. Klageren mener derfor at det er urimelig å hevde at 
enkelte objekter kan lagres i en innebod.  
 
Det vises videre fra klagernes side til at det totale parkeringsarealet utgjør 72 m2 for 
begge eneboligene. Klageren påpeker videre at «i en situasjon hvor det er 
tilstrekkelig avstand fra kommunal veg til avsatt parkeringsareal, er det ikke noe som 
hindrer bygging av dobbelgarasje på parkeringsområdet, men på grunn av 
situasjonen på tomta, ligger to av parkeringsplassene helt inntil kommunal veg» og at 
denne utbyggingsmuligheten da bortfaller i dette tilfellet.  
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Det fremgår videre av klagen at boenheten 43A har i dag en carport. Dersom 
klageren ikke får lov til å bygge en bod, vil denne carport bli kledd inn og skal brukes 
til lagring, ifølge klageren. Etter klagerens syn, vil dette i større grad enn to boder, 
prege tomten på en negativ måte med tanke på lys, luft og rom.  
 
Det anføres også at med boder vil tomten kunne se ryddigere og mer velstelt ut, noe 
som vil være bra for miljøet. Ingen av naboene har protestert eller kommet med 
innsigelser mot klagernes ønske om å bygge boder.  
 
Klagerne kan heller ikke se hvordan den eventuelle tillatelsen vil kunne føre til 
presedens da det er svært få tomter – om noen – med to boenheter på. Det er derfor 
ingen andre sammenlignbare tilfeller som gjør at hensynet til likebehandling kan bli 
skadelidende.   
 
Det anføres til slutt at når kommunen valgte i sin tid å gi tidligere eier tillatelse til å 
bygge et nytt hus på tomten, måtte man (kommunen) regne med at behovet for 
større lagringsplass kom til å melde seg. Det er derfor i tråd med effektiv praktisering 
av lovverket, det betyr, ifølge klagerne, «ta konsekvensene av tidligere vedtak og 
følge opp behovene som oppstår som følge av dette».  
 
Klagerne mener også at de er blitt ilagt feil gebyr. Det vises til klagernes samtale 
med bygningssjefen 12.03.2019 hvor de er blitt gjort oppmerksom på at boder på 
inntil 15 m2 eller mindre ikke er søknadspliktige. Saken dreier seg om to boder på 7,5 
m2 hver. Klagerne mener at da de kom i skade for å skrive bodene vil være på til 
sammen ca. 16 m2, bør det ikke danne grunnlag for ileggelse av behandlingsgebyr.  
 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven 
(pbl.) § 19-2 annet ledd hvor følgende fremgår:  
«Dispensasjonen 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.»  
 
Rådmannens vurdering er at hensynene bak den aktuelle bestemmelsen i 
kommuneplanen om maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er å tilrettelegge for luft, lys 
og rom mellom bebyggelsen. Bestemmelsen skal på denne måten bidra til å 
begrense bebyggelsen på tomten. Dette er viktige hensyn og bestemmelsen skal 
derfor tolkes strengt. Det vil gå utover romsligheten på tomten dersom det bygges to 
boder på den. Utnyttelsesgraden på tomten er allerede oppnådd. Oppføring av de to 
bodene som klagerne søkte om vil derfor være i strid med bestemmelsen inntatt i 
kommuneplanens § 18.1 annet kulepunkt.  
 
Søkerne har anført at man ikke har tilstrekkelig lagringsplass da de to eneboligene 
på tomten kun har innebod. Dette kan ikke anses som et vektig argument i 
avveiningen da behovet for mer lagringsplass er en kjent problematikk i denne type 
saker. Dette kan under enhver omstendighet ikke være avgjørende all den tid 
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oppføringen av bodene vil føre til at den maksimalt tillatte grad av utnytting 
overstiges og er dermed i strid med bestemmelsen i kommuneplanen.  
 
Søkernes manglende mulighet til å bygge en dobbelgarasje på parkeringsområdet 
kan heller ikke være utslagsgivende i denne sammenheng. Det var et faktum at når 
kommunen innvilget den tidligere eiers søknad om å bygge to eneboliger på tomten, 
var det ikke rom for ytterligere oppføringer på tomten grunnet oppnådd maksimalt 
grad av utnytting. 
 
Rådmannens videre vurdering er at søkerne enten var godt kjent med dette faktum 
eller burde være kjent med det. Søkerne kan derfor ikke høres med det argument at 
når kommunen først valgte å tillatte to eneboliger på tomten, så måtte man 
(kommunen) regne med behovet for større lagringsplass. Når det da anføres at 
kommunen må følge opp behovene for ytterligere lagringsplass som er en 
konsekvens av kommunens tidligere vedtak, er rådmannens syn at dette er søkernes 
ansvar når de går til det skritt og kjøper en bolig på en tomt hvor maksimalt BYA 
allerede er oppnådd. Tvert imot – det anføres fra denne side – at søkerne må da 
legge til grunn og gå utifra det utgangspunkt at så lenge maksimalt BYA er oppnådd, 
så vil det ikke være anledning til å bygge noe mer på tomten. Det ligger da i saken at 
kommuneplanens bestemmelser stenger for ytterligere bygging på tomten. Det 
påhviler kommunen ingen ansvar for de forskjellige behovene som måtte melde seg 
hos søkerne i ettertid.  
 
Klagernes anførsel om at det vil se penere og ryddigere ut på tomten dersom 
søkerne får innvilget søknaden om to uteboder er et aspekt i saken. Aspektet kan 
imidlertid ikke tillegges vekt da det må forventes at klagerne forholder seg til de 
beskrankninger som gjeldende plan setter.  
 
Klagernes foreslåtte alternativ å omgjøre den eksisterende carporten til bod, vil 
medføre at biloppstillingsplass i nevnte carport må erstattes av en ny 
biloppstillingsplass på terreng. Dette vil medføre ytterligere økning i bebygd areal 
(BYA) og vil utløse krav om søknad om dispensasjon fra grad av utnytting.  
 
All den tid konklusjonen er at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, er 
det ikke nødvendig å foreta en videre interesseavveining hvor man vurderer fordeler 
og ulemper ved å gi dispensasjon.  
 
Rådmannen vil allikevel presisere at anførsler om personlige forhold kun i helt 
spesielle tilfeller kan tillegges vekt. Slike spesielle forhold foreligger ikke i denne sak.  
 
Når det gjelder ilagt gebyr, kommer administrasjonen til å kontrollere hvorvidt korrekt 
gebyr er ilagt.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 20.06.2019  Side 9 av 19 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert 
08.05.2019. Rådmannen mener vedtak om avslag på dispensasjonssøknad dok. 
19/00889-4 bør opprettholdes. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umidelbart 
 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. 
HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av vedtak datert 08.05.2019. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 08.05.2019 dok. 19/00889-
4. Klagen tas således til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.1 annet 
kulepunkt, vedrørende maksimalt tillatt bebygd areal (BYA). HTM finner at 
hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon 
innvilges, og vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av to boder på tomten – en bod til hver 
seksjon på gnr. 43 bnr. 72 innvilges med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1.  
 
HTM sin begrunnelse for vedtaket:  
HTM vurderer at hensynene bak formålet det dispenseres fra, og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt fordi: (…)  
 
Følgende fordeler ved å gi dispensasjon vurderes for å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering: (…)  
 
Kan vedtaket påklages?  
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er tre uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket.  
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir 
partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 20.06.2019  Side 10 av 19 

 

HTM-44/19 
Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden 
 
Saksbehandler:  Lars Buhler Saksnr.:  19/01664-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/19 20.06.2019 
3 Formannskapet   
4 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
- Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres ved 

kiosken på Nesset, innerst i Bunnefjorden, i tråd med saksutredningens 
alternativ 1. 

- Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 
2020-2023 og budsjett for 2020. 

 
 
Ås, 04.06.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef for teknikk, samfunn 

og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Prinsipp skisse for båt septik mottak på Nesset 
2. Befaring indre bunnefjorden - PURA 
3. Finansiering - Norsk Vann Bulletin nr 4_2012 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og 
smittestoffer. Dette vil kunne påvirke vannkvaliteten i negativ grad, også med mulig 
oppblomstring av giftproduserende alger. I tillegg medfører utslipp av båtseptik 
estetisk forurensning. Rådmannen ønsker å etablere et mottak for båtseptik i 
Bunnefjorden og har vurdert alternativ 1 som best egnet tiltak til formålet. 
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok 01.03.2018 i forbindelse med behandling av 
HTM-Sak 19/18: «Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert 
fritidsfartøy m.m. i Ås kommune» at et mottaksanlegg med kommunalteknisk løsning 
skulle etableres i Bunnefjorden. Finansieringsløsning skulle utarbeides og 
beliggenhet, etablering og drift av mottaksanlegget skulle utredes. Det skulle 
opprettes dialog med marinaene i Bunnefjorden om mottaksanlegg. 
 
Rådmannen har vurdert mulige fremtidige løsninger for septikmottak for båter i indre 
Bunnefjorden. Dette er basert på tre alternativer hvor alternativ 1 peker seg ut som et 
foretrukket alternativ for tiltaket. 
 
Det er foretatt en befaring med Frogn kommune, PURA og Ås kommune 17.11.2018 
for å se på lokasjoner for et potensielt båtseptik mottak i Bunnefjorden. 
 
Denne saken bør sees i sammenheng med «Forskrift om forbud mot utslipp av septik 
i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune» som fremmes samtidig. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Det er innhentet prisforespørsel fra leverandører som kunne levere en total løsning 
for Ås kommune, og det koster ca. 312.000,- eks. mva. for anlegget. I tillegg kommer 
det kostnader for dykkere til montering av anlegget. Det presiseres at kostnadene er 
beregnet i 2019. Beregningene er kun ment som et kostnadsoverslag beregnet ut fra 
ledningsnett med kommunal standard, og kostnadene kan endres ved 
detaljprosjektering. Kostnadsoverslag for mottak- og VA-anlegg på Nesset er i 
størrelsesorden kr 945 000,- eks. mva., se tabell under. Investeringskostnadene vil 
bli belastet renovasjonsgebyret i henhold til forurensningsloven § 26 og § 34. se 
vedlegg 3. 
 
Vannområdet PURA har i sine budsjetter lagt inn kr. 200.000 for etablering av 
mottaksanlegg i Bunnefjorden. Miljødirektoratet har også muligheter til finansiering av 
tiltak etter at behov er meldt inn. Dersom et slikt anlegg skal realiseres må Ås 
kommune bidra med anslagsvis kr. 700 000,- i investeringsmidler. Dette må vurderes 
i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2019. 
 
Drift- og vedlikeholdskostnadene er beregnet til ca. 30 000,- for alternativ 1 hvor 
alternativ 2 og 3 blir på ca. 70 000,- og 90 000,-. Tilgang på båt kommer i tillegg for 
alternativ 2 og 3. Driftskostnadene vil bli belastet de kommunale 
renovasjonsgebyrene i henhold til forurensningsloven § 26 og § 34. Arbeidet med 
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drift og vedlikehold vil inngå i de allerede etablerte daglige rutinene for drift- og 
vedlikehold av pumpestasjonene.  
 
Tabell 1 Kostnadsoverslag for etablering av båtseptik mottak på Nesset 

 Antall Enhet Enhetspris Sum 

Marint septikanlegg     

Total løsning septikanlegg 1 stykk 312 000,- 312 000,- 

Dykkere 2  75 000-, 150 000,- 

Komplett grøft for VA-anlegg 80 meter 3 000,- 240 000,- 

Droppkum 1 Stykk 10 000,- 10 000,- 

Asfaltering 200 M2 200,- 40 000,- 

Spillvannsledning 110 PVC 80 Meter 100,- 8 000,- 

Vannledning 50 PE 80 Meter 100,- 8 000,- 

Rigg kostnader 1 Stykk 20 000,- 20 000,- 

SUM eks mva    788 000,- 

Uforutsett, 20 %    168 000,- 

Total sum eks moms    945 000,- 

 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Kystområdene i Bunnefjorden er under økt press. Den økende fortettingen og 
utbygging, samt trafikken fra biler og fritidsbåter kan gi en negativ innvirkning på 
lokalt vannmiljø. Det er satt i gang flere tiltak for å redusere potensielle 
forurensninger til Bunnefjorden, slik som overvannshåndtering og rehabilitering av 
avløpsanlegg. Fritidsbåter har per dags dato ingen muligheter til å tømme septik i 
indre Bunnefjorden og mangler derfor et tømmested. Uten tiltak for å redusere 
forurensningen fra fritidsbåter vil indre Bunnefjorden oppleve algeoppblomstring og 
høye konsentrasjoner av bakterier i perioder. Breivoll har de senere årene opplevd 
flere negative hendelser med for høye konsentrasjoner av tarmbakterier i 
sommerhalvåret. Dette gir negative konsekvenser for rekreasjonsområdet Breivoll og 
tidvis avstengning av badestrender. 
 
Alternativer: 

Alternativ 1: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med rampe på land: 

Mottaksanlegget vil ligge ved kiosken på Nesset, på en flytebrygge, med en 
fastmontert rampe til land. Anlegget vil ha et pumpesystem som pumper septik 
direkte til det kommunale ledningsnettet. Kostnadene er stipulert til ca. 945 000,- 
kroner. Dette er alternativet med lavest drift og vedlikeholdsutgifter grunnet 
tilgjengelighet og driftssikkerhet. Kiosken på Nesset har vist interesse for anlegget. 
De ønsker å samarbeide for å bedre driften av anlegget og tiltrekke seg flere kunder. 
 
Plassering av anlegget blir på eiendommen gnr 112 bnr 83 med påslipp til det 
kommunale ledningsnettet. Eiendommen er kommunal og regulert til parkering. Det 
er ikke tatt stilling til om det er mulig å etablere et mottaksanlegg på området i 
henhold til reguleringsbestemmelsene. Det må søkes om dispensasjon fra Pbl § 11-
11 punkt 4 og 5 om bygging i strandsonen. 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 20.06.2019  Side 13 av 19 

 

 

Alternativ 2: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med tank: 

Dette alternativet vil kunne være mere fleksibelt i forhold til plassering av anlegg. 
Dette er et anlegg som baserer seg på en flytebrygge med pumpeanlegg og 
septiktank i flytebryggen. For å tømme septiktanken inngås det en avtale med et 
tømmefirma som har muligheten til å tømme tanken fra båt. Den totale 
investeringskostnadene er beregnet til å være på ca. 700 000,- + mva. 
Driftskostnadene vil være høyere enn andre systemer siden kommunalteknikk må gå 
til anskaffelse av en båt for å drifte anlegget. 

Alternativ 3: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med sjøledning: 

Dette alternativet er det samme som alternativ 2, men erstatter septiktanken med en 
sjøledning til det kommunale ledningsnettet. Området vil avgrense seg til et område 
som har tilgang på kommunal ledningsnett. Frogn kommune etablerer en lignende 
løsning og har anslått en kostnad på 1 mill. for etablering av mottaksanlegg hvor 
graving til kommunal ledningsnett kommer i tillegg. 

Drift og vedlikehold for alternativene 2 og 3 vil være avhengig av en båt. Dette vil øke 
kostnadene, og oppfølging av anlegget vil være begrenset. Brukere av anlegget 
(alternativ 2 og 3) vil ha begrenset med bistand under tømming slik et landbasert 
(alternativ 1) system vil ha. Erfaring fra flytebrygger uten landbasert tilgang i Oslo 
kommune viser at drift og vedlikehold blir nedprioritert som resulterer i defekte anlegg 
over tid. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Anbefaling etter befaringen og mulighetsstudiet peker at alternativ 1 som mest 
hensiktsmessig med tanke på tilgjengelighet for brukere og driftspersonell, 
investeringskostnader samt drift- og vedlikeholdsutgifter. Alternativ 1 vil sikre optimal 
driftstid og det vil være forholdsvis enkelt å kunne bistå brukere av anlegget i 
driftsperioden. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-45/19 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/01663-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 45/19 20.06.2019 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune vedtas. 
 
Ås, 04.06.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen   
Rådmann  Kommunalsjef for teknikk, samfunn 

og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Forskrift for Ås 
Kloakkutslipp fra fritidsfartøy_Sjøfartsdirektoratet 
Opprop mot utslipp av båtseptik fra vannområde Horten 
Høringsinnspill Miljødirektoratet 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
 
Etter en henstilling fra vannområde Horten i 2016, har vannområde PURA 
(Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget) utredet innføring 
av et forbud mot utslipp av septik fra mindre båter og fritidsbåter for alle PURAs 
medlemskommuner, samt stått for utredning av nytt mottaksanlegg for båtseptik. Det 
er jobbet frem en likelydende forskrift for alle kommunene i vannområdet PURA. 
Nesodden og Frogn kommuner har allerede vedtatt nye forbudsforskrifter, 
Oppegårds forskrift trer i kraft 1.juli 2019. Nabokommunen Vestby vedtok totalforbud 
allerede i 2003. 
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Hovedutvalget for teknikk og miljø i Ås vedtok i møte 01.03.18 å sende forslag til ny 
lokal forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra skip, inkludert 
fritidsfartøy m.m. ut til høring med sikte på endelig behandling i kommunestyret. I 
samme møte ble det bestemt at det skal utarbeides en finansieringsløsning, 
beliggenhet, etablering og drift av mottaksanlegget. 
 
Det kom et innspill i forbindelse med høringen. Denne kom fra Miljødirektoratet der 
det anbefales å fjerne vassdrag fra lokal forskrift da dette er overflødig, samt fjerning 
av omtale om gråvann da dette kunne fremstå som lempeligere krav enn de 
nasjonale. Innspillene tas med i forskrift.  
 
 
Fakta i saken: 
 
Hensikten med forskrift er å forby utslipp av septik fra mindre båter og fritidsbåter. 
Den gjelder ikke store skip eller båter som er sertifisert for mer enn 15 personer. 
Hjemmelsgrunnlag er Lov om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) ved 
forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 23-2. 
 
Bunnebotn og Bunnefjorden utgjør de marine tiltaksområdene i PURA. Anslagsvis 
1400 båter har fast tilhold her, og over halvparten har septikbeholder. I tillegg 
kommer tilreisende båter. Utskiftning av bunnvannet i Bunnefjorden skjer sjelden på 
grunn av terskelen i Vestfjorden. All tilførsel av forurensende stoffer er derfor uheldig. 
Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av både næringsstoffer og 
smittestoffer. Sjøfartsdirektoratet har i et informasjonsskriv i 2012 (se vedlegg) 
oppfordret fritidsbåteiere til å benytte mottaksanlegg for båtseptik. 
 
Det er allerede i dag et forbud mot tømming av båtseptik nærmere enn 300 meter fra 
land i henhold til forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger § 
10, annet ledd. Forbudet som foreslås, skal derfor gjelde arealet utenfor denne 
grensen og fram til kommunegrensen.  
 
Ås kommune har ikke kystlinje som ligger lengre fra land enn 300 meter og trenger 
derfor strengt tatt ikke et forbud. Ås kommune ser imidlertid effekten av at alle 
kommunene rundt indre Oslofjord har samme regelverk.  
 
Det er behov for minst ett nytt mottaksanlegg i Bunnefjorden for å få god 
tilgjengelighet til tømmestasjon, og området innerst i Bunnefjorden er egnet fordi det 
er nær kommunal spillvannsledning. Plassering, utforming og finansiering av dette 
mottaksanlegget fremmes som egen sak.  
 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Miljøkonsekvensene er i sin helhet positive, siden tiltaket vil reduserer tilførselen av 
næringsstoffer og smittestoffer til fjorden.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til ny forskrift om forbud mot utslipp av septik i 
sjøområdet fra skip, småbåter og fritidsbåter i Ås kommune vedtas slik at likelydende 
forskrift gjelder for alle kommuner som grenser til Bunnefjorden.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
01.01.2020. 
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HTM-46/19 
Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/01681-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/19 20.06.2019 
2 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» bestående av administrative og 
tekniske bestemmelser, sist revidert i 2017, vedtas som gjeldende i Ås kommune. 
 
Ås, 05.06.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen  
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Skriv fra KS 
Administrative_bestemmelser_2017 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Ås kommune vedtok i kommunestyremøtet 28.januar 2009, sak 4/09, å ta i bruk 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» utarbeidet av KS. I 2016/2017 
gjennomførte Kommuneforlaget en revisjon av abonnementsvilkårene for å tilpasse 
dem til nyere rettspraksis, ta hensyn til endrede krav og bestemmelser, samt tilpasse 
de til nye utfordringer som kommunene står ovenfor.  
 
I Ås kommunes lokale forskrift om vann- avløpsgebyrer § 14-6 står det følgende: 
Forøvrig gjelder det til enhver tid gjeldende Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund.  
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KS ber imidlertid kommunene om at de reviderte «Standard abonnementsvilkår for 
vann og avløp» vedtas i den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig 
gyldighet. Se vedlagte oversendelsesbrev fra KS. Rådmannen legger derfor frem 
saken i samsvar med KS sin anmodning. 
 
 
Fakta i saken: 
 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» er en videreføring av 
«Normalreglementet for sanitæranlegg» som også har vært gjort gjeldende i Ås 
kommune. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to hefter:  
 

- Administrative bestemmelser – som tar for seg juridiske og 
forvaltningsmessige forhold 

- Tekniske bestemmelser – som fastsetter krav til teknisk utførelse 
 
Abonnementsvilkårene skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom 
kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- 
og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private 
vann- og avløpsanlegg. 
 
Disse er utarbeidet med støtte fra Norsk vann og revisjonen er utført av en 
redaksjonskomité bestående av representanter fra kommune, entreprenør, fagrådet 
for våtrom, samt advokat Guttorm Jakobsen. Vilkårene var på høring i 2016 før de 
ble utgitt som en revidert utgave av vilkårene fra 2008.    
 
Denne utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som 
kommunene står overfor. Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og 
kommunalt ansatte, vil ha nytte av disse abonnementsvilkårene. 
 
I sitt oversendelsesbrev redegjør KS for bakgrunnen for at Standard 
abonnementsvilkår for vann- og avløp er revidert; 
 
Denne utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som 
kommunene står overfor. Endringer i bestemmelsene er gjort med bakgrunn i dette, i 
tillegg til jevnlige innspill fra kommuner og andre brukere av bestemmelsene. 
Det ble i desember 2015 opprettet en arbeidsgruppe. KS og Kommuneforlaget 
mottok så forslag til endringer i gjeldende abonnementsvilkår fra arbeidsgruppen og 
utarbeidet deretter et høringsforslag. Høringsforslaget tok hensyn til endringer i plan- 
og bygningsloven i den mellomliggende tiden. 
 
I forbindelse med revisjonen har arbeidsgruppen vurdert hvorvidt det er forhold som 
er omtalt i NOU 2015: 16 om overvann i byer og tettsteder, som ble utgitt 2. 
desember 2015, eller i Norsk Vann Rapport 214/2015 om forslag til sektorlov for 
vanntjenester, som bør spille inn på det revisjonsarbeidet, og har tatt hensyn til slike 
forhold der det har vært ansett som hensiktsmessig. 
 
Vedlagt saken ligger «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – 
administrative bestemmelser». Tekniske bestemmelser er underlagt 
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kopieringsbegrensninger og kan kjøpes på nett. Bestemmelsene er derfor ikke 
vedlagt. Rådmannen har et eksemplar for gjennomsyn til de som ønsker det.  
 
Vurdering: 
 
Rådmannen anser at det er viktig å få vedtatt de reviderte vilkårene ettersom dette er 
en oppfølging av tidligere vedtak, samt for å ha klare regler for Ås kommune på dette 
området.  
 
Det er enkelte steder anbefalt at standardvilkårene sendes på høring. Ettersom dette 
er en revisjon av tidligere vilkår og KS i den prosessen har gjennomført en 
høringsrunde, anser ikke rådmannen et det er behov for dette.  
 
 
Alternativer: 
 

1. Revidert utgave av «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp legges på 
høring»  

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Den reviderte utgaven av «Standard abonnementsvilkårene for vann og avløp» er en 
videreføring og oppdatering av vilkårene Ås kommune bruker i dag. Det er viktig å ta 
i bruk oppdaterte vilkår som i hensyntar nyere rettspraksis og utfordringer. Derfor må 
den reviderte utgaven vedtas å gjøres gjeldende i Ås kommune.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
Umiddelbart 
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