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Ås, 11.08.2014 

 
 

Ola Nordal 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/ Rita Stensrud.  
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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Informasjon 

 
Informasjon fra plan- og utviklingsavdelingen 
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Referatsaker 

Oppsummering av referatsaker vedrørende Gnr 104 bnr 19 – Ishall: 

 Den 12.5.2014 fattet Fylkesutvalget vedtak om å frafalle den foreløpige administrative 

klage, fremmet i brev av 3.4.2013, på Ås kommunes vedtak i sak D 512/12 av 

18.1.2013. 

Dok.nr. 14/01643-12 

 

 Statens vegvesen tar i brev av 27.6.2014, med grunnlag i Fylkesmannen vedtak om 

ikke å ta saken opp til lovlighetskontroll, avvisningsvedtaket til etterretning. 

Dok.nr. 14/01643-20 

 

 Fylkesmannen har i brev av 14.7.2014, besluttet at saken ikke vil bli tatt opp til 

lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Kommunens vedtak av 8.5.2014 i HTM-

sak 42/14 tas til etterretning. 

Dok.nr. 14/01643-21 

 
 
 
Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Saksprotokoll - 
Akershus fylkeskommune FU 
14/01643-12 
 
  
 
Gnr 104 Bnr 19 - Kveldroveien 6 - Ishall - Svar på sak om anvisning 
14/01643-20 
 
  
 
 
Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Melding om vedtak 
- Fylkesmannens svar  
14/01643-21 
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Gnr 42 Bnr 129 - Høgskoleveien 18 -Fylkesmannens vedtak i klagesak 
om oppføring av påbygg - Ås kommune  
13/05900-20 
 
  
 
 
Ås kommune - Sentrum nord/ Åstorget - felt 3 
13/04267-4 
 
  

 

Delegerte vedtak 

 
Delegerte vedtak byggesak, juni og juli 2014 
14/00237-7 
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Saker til behandling 

HTM-64/14 
R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 
Gå til saksliste       Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  13/04203-18 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø  23.01.2014 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/14 21.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-280 
Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122, som vist på kart datert 20.09.2013, sist 
revidert 06.08.2014, med reguleringsbestemmelser datert 20.09.2013, sist revidert 
06.08.2014. 
 
 
Ås, 11.08.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 

 R-16 - Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen, 
stadfestet 18.10.1974 

 Kommuneplan 2011-2023, vedtatt av kommunestyret 06.04.2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 Forhåndsvarsling       16.03.2013 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang   23.01.2014 

 Offentlig ettersyn    10.03.2014 - 22.04.2014 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang   21.08.2014 

 Kommunestyret 
 
Vedlegg: (Nettbrett: Utvalgsdokumenter, Vedlegg til flere utvalg.  
Separat trykk i farger: vedlegg 8, 11 og 12). 
1. R-280 - Vedtak HTM, 23.01.2014, Sak 2-14,  
2. R-280 - Saksfremlegg 23.01.2014,  
3. R-280 - Uttalelse - Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv 14.03.2014,  
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4. R-280 - Uttalelse - AFK - 17.03.2014,  
5. R-280 - Uttalelse - FMOA 11.04.2014,  
6. R-280 - Uttalelse - SVV 23.04.2014,  
7. R-280 - Forslagsstillers kommentarer 27.05.2014,  
8. R-280 - Veitrafikkstøyberegning - SWECO 23.05.2014,  
9. R-280 - Planbeskrivelse 28.09.2013,  
10. R-280 Sol- og skyggediagram,  
11. R-280 - Revidert ROS-analyse 09.08.2014 
12. R-280 - Revidert plankart 06.08.2014,  
13. R-280 - Reviderte reguleringsbestemmelser 06.08.2014,  
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Arkitekthuset Knudtsen AS, Postboks 117, 1431 Ås 

 Kontormøbelkjempen AS, Nordbyveien 122, 1400 Ski 

 Adressater i følge liste 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken 
Arkitekthuset Knudtsen AS søkte på vegne av Kontormøbelkjempen AS om 
bruksendring fra næring til boligformål. Siden søknaden ikke var i samsvar med 
formålet i gjeldende planer, anbefalte Hovedutvalg for teknikk og miljø at 
eiendommen omreguleres. 
 
Planområdet 
Planområdet ligger på Nygård, ca. 200 meter øst for Nygårdskrysset og E18, og har 
et areal på ca. 3 300 m2. Planområdet omfatter gnr. 103, bnr. 5, samt tilstøtende 
veiareal med deler av Nordbyveien og Valhallveien. I følge hjemmelshaver, Statens 
vegvesen, er Nordbyveien kommunal vei. Eiendom, gnr. 103, bnr. 5, har et areal på 
ca. 3 180 m2. Eiendommen omfattes av R-16 Reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen, stadfestet 1974, og er regulert til Industri, 
lager, m.m. Eiendommen er i gjeldene er kommuneplan disponert til 
næringsvirksomhet.   
 
Dagens situasjon 
Eiendommen eies av Kontormøbelkjempen AS. Eiendommen grenser til Norbyveien i 
nord. Området nord for planområdet preges av en blanding av boliger og næring, 
mens det i området sør for planområdet er stort sett spredt småhusbebyggelse. 
Lokalene leies i dag ut som møbellager, kontorer og bruktbilbutikk. Det er delvis 
gang- og sykkelvei/fortau fra planområdet til Solberg skole og Solbergtunet 
barnehage som ligger ca. 400 m fra planområdet. 
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Tidligere behandling 
Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 (tidligere R-280 Endret reguleringsplan for 
Nordbyveien 122, navn endret i henhold til PBL kap.12) ble førstegangsbehandlet 
23.01.2014, og Hovedutvalget for teknikk og miljø fattet følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan for Nordbyveien 
122, som vist på kart datert 20.09.2013, med reguleringsbestemmelser datert 
20.09.2013, med følgende endring: 
 
Utnyttelsesgraden er høy og uteområdene er små. Utnyttelsesgraden skal derfor 
reduseres til BYA 40 prosent. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Oppsummering av høringsuttalelser fra offentlig ettersyn med kommentarer: 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2014 – 22.04.2014. Totalt er 
det innkommet fire høringsuttalelser til planforslaget: 

1. Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv, Ås kommune, datert 14.03.2014 
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 11.04.2014. 
3. Akershus fylkeskommune, datert 17.03.2014 
4. Statens vegvesen, datert 23.04.2014. 

 
Under er uttalelser til planen oppsummert med rådmannens kommentarer: 
 
1. Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv, Ås kommune, datert 14.03.2014 
Seksjonsleder viser til planbeskrivelsens punkt 8 under "Veg og trafikk" at "Tiltakets 
begrensede størrelse antas ikke å ha merkbare negative konsekvenser for 
nærområdet. Seksjonsleder vurderer dette som riktig når man ser på nærområdet 
under ett. Seksjonsleder er allikevel bekymret for hvordan den økte trafikken inn og 
ut av den aktuelle eiendommen vil gå utover gående og syklende på gang- og 
sykkelveien, og mener det vil bli betraktelig mer trafikk inn og ut av denne 
eiendommen med boliger i forhold til den aktiviteten som er der i dag. Og, at denne 
trafikken vil skje i de tidsrommene da flest ferdes på gang/sykkelveien (typisk morgen 
og ettermiddag). Dette er også et område der det er noe helning, så syklister kan 
komme fort. 
 
Rådmannens kommentar: 
I forbindelse med veistøyvurdering har Sweco utført trafikktellinger på Nordbyveien. 
Det ble registrert 27 gående/syklende (begge retninger til sammen) på den største 
timebelastningen. Sweco vurderer at trafikk til og fra nye leiligheter ikke skaper 
konflikt med gående/syklende forbi nytt bygg når det vises normal forsiktighet. I følge 
tiltakshaver er det i forbindelse med dagens drift et betydelig antall tyngre kjøretøy 
som kjører inn og ut av eiendommen. Det vil sannsynligvis bedres ved oppføring av 
boligblokk. Videre vurderes området som oversiktlig og med god sikt ved inn- og 
utkjøring. Rådmannen har forståelse for seksjonsleders bekymring iht. 
trafikksikkerhet, men vurderer trafikksikkerheten for myke trafikanter som tilstrekkelig 
ivaretatt. 
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2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 11.04.2014 
Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens §§ 3-1 og 4-3 som stiller krav til at 
alle planforslag som legger opp til utbygging skal fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle 
verdier mv. ROS-analysen, som skal utarbeides i tilknytning til planforslaget, skal vise 
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om området er egnet for 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. 
 
Etter fylkesmannens vurderinger er analysen som følger planforslaget har kun 
avkrysninger på ett skjema. Det framkommer ingen opplysninger om hvordan man er 
kommet fram til konklusjonen. Fylkesmannens rolle er å vurdere om 
samfunnssikkerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. Det er slik denne 
saken framstår vanskelig å komme med en uttalelse til planforslaget mht. 
samfunnssikkerhet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig med fylkesmannens vurderinger angående ROS-analysen. 
Forslagstiller har utarbeidet en mer utførlig ROS-analyse som vurderer 
sannsynligheten for og konsekvensen av ulike hendelser, og videre hvilke tiltak som 
må vurderes iverksettes. Videre er planområdet relativt begrenset, og rådmannen 
vurder derfor revidert ROS-analyse som tilstrekkelig. 
 
3. Akershus fylkeskommune, datert 17.03.2014 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at området ikke er befart, og at uttalelsen gis 
på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. 
En nærmere utredning av fornminneinteressene anses derfor som unødvendig. 
Videre gjør fylkesrådmannen oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i 
området, og at det ved en eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøre 
tiltakshaver oppmerksom på at alle fornminner er fredet, også slike som ikke er 
registrert. Dersom man støter på et fornminne, skal anleggsarbeidet straks stanses i 
den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Akershus 
fylkeskommune skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Rådmannens kommentar: 
Fylkesrådmannens uttalelse angående fornminner tas til etterretning. Rådmannen 
viser til ROS-analyse der forslagstiller viser til fylkesrådmannens krav om stans av 
anleggsarbeid og varsling av fylkeskommunen. 
 
4. Statens vegvesen, datert 23.04.2014 
Statens vegvesen region øst viser til planbeskrivelsen der hensikten med 
planarbeidet er konvertering av eksisterende næringsbygg for bygging av 25 
leiligheter på eiendommen gnr. 103 bnr. 5. Planområdet er tenkt adkomst fra del av 
Nordbyveien som er kommunal eiendom. Ingen av vegvesenets riks- eller 
fylkesveger inngår i planområdet. 
 
Videre etterlyser vegvesenet en nærmere utredning av støyforholdene på 
eiendommen. Vegvesenet anbefaler at Miljøverndepartementets retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, rundskriv T-1442, gjøres bindende for 
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planområdet. Planens bestemmelser bør også inneholde rekkefølgekrav som sikrer 
at eventuelle støytiltak er gjennomført før det blir gitt brukstillatelse. 
 
Rådmannens kommentar: 
Forhold som berører rekkefølgekrav og retningslinjer for behandling av støy er 
innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser, se punkt 4.0 og 9.2. 
 
Planforslag 
I planbeskrivelsen datert 28.09.2013 var det lagt opp til at eksisterende næringsbygg 
konverteres og bygges om til 25 boenheter. I følge tiltakshaver vil gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse være mest økonomisk lønnsomt for en evt. utbygger. 
Byggegrensene har en generell utforming, og satt fire meter fra nabogrenser og 12,5 
meter fra midtlinje vei.  
 
Siden planforslaget først ble fremmet i januar 2014 har forslaget vært gjennom en 
omfattende behandling i kommunen. Ved gjentatte anledninger har det blitt påpekt til 
dels grove feil og mangler, bl.a. henvisninger til gammel plan- og bygningslov, 
mangelfull ROS-analyse og bruk av formål som ikke eksisterer. 
 
Videre mottok kommunen et brev der forslagstiller ønsket å klage på Hovedutvalgets 
innstilling. Klagen ble begrunnet utfra økonomiske hensyn, dvs. lønnsomheten i 
prosjektet. Klagen ble besvart med brev der det opplyses om at Hovedutvalgets 
innstilling må innarbeides i planen. Etter et oppklarende møte med tiltakshaver kom 
det frem at tiltakshaver ønsker å regulere med tanke på videresalg. Med dette som 
utgangspunkt ble det skissert to alternativer for tiltakshaver. Alternativ én var å trekke 
forslaget og fortsette drift i tråd med dagens formål, industri. Det andre alternativet 
som ble fremlagt var å bearbeide forslaget i henhold til Hovedutvalgets innstilling 
samt uttalelser fra berørte myndigheter.  
 
Revidert planforslag ble mottatt 28.07.2014, med endelige endringer datert 
06.08.2014. 
 
Beregning av veistøy, datert 23.05.2014 
Formålet med rapporten er å undersøke om veitrafikkstøynivået fra omkringliggende 
veier er innenfor anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets støyretningslinje, 
T-1442. 
 
Rapporten konkluderer med at deler av eiendommen langs Nordbyveien er innenfor 
støysone gul, og det anbefales å utføre støymålinger innendørs med oppfølgende 
støyisolerende tiltak dersom nivået overstiger byggeforskriftens grenseverdi. 
Uteoppholdsareal anbefales å plasseres mot sør-øst der lydnivået ikke er i gul 
støysone, i tillegg til oppføring av støyskjerm på terreng og gesims dersom 
uteoppholdsareal plasseres på tak.  
 
Rådmannen forutsetter at anbefalinger videreføres i den grad det er hensiktsmessig, 
se punkt 4.0 og rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsene. 
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ROS-analyse, datert 09.08.2016 
ROS-analysen peker på en rekke forhold som må hensynstas under prosjektering 
som trafikksikkerhet, sikring av konstruksjon, fremkommelighet, og brudd på 
kraftforsyning og vann - og avløp.  
 
Rådmannen forutsetter at hendelser som har blitt avdekket i ROS-analysen ivaretas 
under prosjektering. 
 
Vurdering 
Planområdet er begrenset i omfang og omfatter 3 300 m2. Etter rådmannens 
vurdering av planområdet ut fra foreliggende data og fremlagt ROS-analyse er det 
liten sannsynlighet for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, eller 
materielle verdier. Enkelttiltak må allikevel vurderes videre under prosjektering. 
 
Planforslaget legger opp til konvertering av eksisterende industrilokale for å gi plass 
til 25 boenheter. Et mulig eierskifte gjør det nødvendig å sikre visse rammer gjennom 
reguleringsbestemmelsene, da særlig med tanke på problemstillinger knyttet til 
oppføring av nybygg. Dette også for å unngå unødvendige dispensasjoner. 
Eksempelvis vil man ved oppføring av nybygg med 40 % BYA i tre etasjer med 
parkeringskjeller under terreng kunne oppføre 45 boenheter a 80 m2. 
 
Saksbehandler har derfor i samråd med byggesaksbehandler gjennomgått 
bestemmelsene og utformet helt eller delvis nye bestemmelser. De foreslåtte 
endringene er redegjort for under. 
 
Erfaringsmessig vil en boligblokk med relativt store leiligheter også tiltrekke seg 
familier med barn. Rådmannen har derfor vurdert planforslaget opp mot skole- og 
barnehagekapasitet i Solberg krets/Ås nord. Med utbygging av Solbergtunet 
barnehage, i tillegg til Togrenda barnehage og familiebarnehage i området vurderes 
barnehagekapasiteten som tilstrekkelig. Skolekapasiteten i Ås nord vil innen få år 
være sprengt. Det er derfor vedtatt at Solberg skole skal bygges ut. 
Reguleringsplanens gyldighet er i henhold til plan- og bygningsloven begrenset til 
fem år. Med ny Solberg skole vil skolekapasiteten være tilstrekkelig. 
 
Utover dette vurderer rådmannen endringen av formål som hensiktsmessig. Over 
flere tiår har det vært næringsvirksomhet på eiendommen, og like lenge har naboer 
vært plaget av sjenerende støy fra virksomheten. Videre grenser eiendommen til 
Nordbyveien. Terrenget heller svak mot vest. Plassering av en 3-etasjes boligblokk 
på eiendommen kan fungere som en skjerm mot veistøy fra Nordbyveien. Det 
vurderes som mulig å lage gode felles uteoppholdsareal mot syd, og en takterrasse 
vil evt. gi et åpent utsyn mot vest. En endring av formålet fra industri til 
boligbebyggelse vurderes derfor som positivt da blokkbebyggelse i større grad vil 
være i tråd med omkringliggende bebyggelse. 
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Forslag til endrede reguleringsbestemmelser: 
 
Punkt 1.0 omhandler reguleringsformål og samsvarer med opprinnelig punkt, men 
riktig underformål har blitt lagt til. Dette i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. 
 
1.0 Planområdet er regulert til følgende formål 

 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

 Trafikkområde  - veg 
- gang/sykkelveg 
- annen veggrunn - grøntareal 
 

Punkt 2.1 % BYA har blitt redusert til 40 % BYA i henhold til Hovedutvalgets 
innstilling. 
 
Punkt 2.4 omhandler høyder. I tråd med praksis i kommunen er planert terreng 
gjennomsnittsnivå erstattet med lavest ferdig planert terreng. Omskrivningen 
hensynstar naboenes forhåndsuttalelse, og sikrer i større grad at blokkbebyggelsen 
ikke blir for dominerende i området. 
 
2.4 Maksimal gesimshøyde og maksimal mønehøyde er 9,5 m målt fra lavest ferdig 
planert terreng. 
 
Punkt 2.5 omhandler takoppbygg. Ved eventuelt etablering av takterrasser ønsker 
man å begrense omfanget og synligheten av takoppbygg, samtidig som det er 
ønskelig å unngå dispensasjoner fra høydebestemmelser ved en evt. byggesak. 
 
2.5 Trapperom og heishus med høyde inntil 2,5 m over maksimal gesimshøyde og 
minst 3 meter innenfor gesimsen kan tillates. Takoppbygg kan utgjøre maksimum 15 
% av takflaten på det enkelte bygg.  
 
Punkt 2.6 omhandler minste uteoppholdsareal, MUA. Opprinnelig var dette satt til 60 
m2 per bolig, MUA 60 m2, men da medregnet private balkonger uansett størrelse. 60 
m2 vurderes som urimelig mye, og kan gå på bekostning av andre kvaliteter i 
prosjektet. Ny bestemmelse erstattes derfor med 45 m2 MUA. Balkonger/takterrasser 
over 15 m2 kan medregnes. 
 
2.6 Egnet uteareal skal være minst 45 m2 pr. boenhet i blokkbebyggelse, MUA 45 
m2. Nødvendig trafikkareal, areal til renovasjon og sykkelstativ på eiendommen og 
areal brattere enn 1:3 regnes ikke med i egnet uteareal. Kun balkonger/takterrasser 
lik eller større enn 15 m2 medregnes i MUA. 
 
Punkt 2.7 er blitt tilføyd for å sikre et sammenhengende felles lekeareal. 
 
2.7 Felles lekeareal på terreng skal utgjøre min. 150 m2 sammenhengende areal. 
Felles lekeareal medregnes i MUA. 
 
Punkt 3.1 omhandler parkering. Min. parkeringsplasser har blitt endret til maks. i tråd 
med nasjonale mål og føringer. 
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3.1 Det skal anordnes maks. 1 bilplass pr. 1 og 2 roms boenhet (inntil 60 m2 

bruksareal), 2 bilplasser for 3 roms boenheter og større (større enn 60 m2 

bruksareal), enten som åpne plasser eller i garasje/carport. 5 % av 
parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.  
 
Punkt 4.0 omhandler støy og imøtekommer anbefalingen fra Statens vegvesen. 
 
4.0 Støy 
4.1 Støy skal ikke overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442 tabell 3, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som 
erstatter dette. Dersom bygninger eller utomhusarealer blir utsatt for et høyere 
støynivå enn fastsatt i MDs rundskriv, skal fasader, vinduer og utomhusarealer 
støyisoleres/skjermes i samsvar med kravene.  
 
Punkt 5.2 er blitt tilføyd for å tydeliggjøre forbindelsen mellom bestemmelser og 
plankart. 
 
5.2 Boligfeltet B1 skal ha avkjørsler som vist med pil på plankartet.  
 
Punkt 7.0 er blitt tilføyd for å unngå overbelastning av det offentlige avløpsnettet.  
Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, 
utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige 
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. Dette i henhold til PBL 
og Tek 10. 
 
7.0 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming av tiltaket. Ved 
søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann, både 
takvann, overflatevann og drensvann.  
 
9.0 Rekkefølgebestemmelser er blitt tilføyd etter anbefaling fra Statens vegvesen: 
 
9.0 Rekkefølgebestemmelser 
Bebyggelse og anlegg 
9.1 Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis.  
9.2 Støy 
Nødvendige støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt før det gis midlertidig 
brukstillatelse.  
 
10.0 Henvisning til Miljødepartements rundskriv er tilføyd. 
 
10.0 Universell utforming  
Bebyggelsen og utearealer skal utformes etter prinsipper om universell utforming, 
jamfør Miljødepartements rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle». 
 
Alternativer 
I henhold til plan- og bygningsloven skal private reguleringsforslag utarbeides av 
fagkyndige. Gjentatte feil og mangler, samt en generell manglende forståelse av 
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hensynene bak lovverket har ført til at kommunen har måtte brukt betydelige 
ressurser på å heve planforslaget til et tilfredsstillende nivå. Revidert planforslag 
vurderes nå som akseptabelt. Med tanke på nye opplysninger vedrørende salg av 
eiendommen kan det argumenteres for at planforslaget i sin helhet burde revideres. 
Rådmannen vurderer allikevel at reviderte bestemmelser tar høyde for eventuelle 
endrede eiendomsforhold. Krav om en ny reguleringsprosess vurderes derfor som 
urimelig med tanke på planens omfang. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse 
Rådmannen vurderer det reviderte planforslaget som tilfredsstillende utarbeidet. De 
foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene vurderes som vesentlige tillegg. 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til R-280 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 
med vedlagte reviderte reguleringsbestemmelser, datert 20.09.2013 og revidert 
06.08.2014, vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Kommunestyrets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet. 
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HTM-65/14 
Gnr 54 Bnr 1 - Søndre Moer felt B5 - Klage på rammetillatelse 
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Annette Grimnes Saksnr.:  13/03935-6 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/14 21.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke nye momenter i 
saken og tar derfor ikke klagen til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. 
 
 
Ås, 12.08.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
1. Klage på rammetillatelse,  
2. Svar på mottatt klage fra ansvarlig søker,  
3. Godkjent rammetillatelse,  
4. Følgebrev til rammesøknad,  
5. Søknad om tillatelse byggefelt B5, boligbygg A,  
5a. Kommentar til revidert prosjekt, felt B5, Søndre moer gnr. 54 bnr. 1,  
5b. Situasjonsplan SMB5, 
5c. SøndreMoerB5,  
5d. Utomhus SMB5,  
5e. Terraseringsplan,  
5f. Oversikt S. Moer,  
5g. BoligA 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ansvarlig søker  
Styret i Søndre Moer B4 Sameie  
 



Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.08.2014  Side 15 av 46 

SAKSUTREDNING: 
 
Saksopplysning: 
Sameiets styre i Søndre Moer B4 klager på godkjent rammetillatelse for nytt boligfelt 
B5 på Søndre Moer. Det klages på to forhold.  
 
Klagen går i hovedsak på atkomstveien inn til boligfeltet og trafikken dette medfører 
for å skjerme barna som bor på Søndre Moer felt B4, mest mulig fra Heggveien. 
 
Utbygger har innsendt flere løsninger for prosjektet til kommunen, som sameiet fra 
felt B4 har vært involvert i under utformingen av forslaget. Det forrige prosjektet ble 
trukket etter at kommunen påpekte at det kom i strid med reguleringsplanens formål, 
da adkomstvei gjennom friområde er i strid med planens intensjon og formål. I følge 
tidligere teknisk sjef Arnt Øybekk var intensjonen med friområdet å få til en akebakke 
ned til lekeplassen langs med Moerveien.  
 
Sameiet ser helst at utbygger følger bebyggelsesplanen beplanter med trær og at det 
opparbeider flere lekeplasser på nytt byggefelt. Videre ønsker de at det 
implementeres en gangvei på 1-1,5 meter langs med Heggveien. 
 
Gjeldende reguleringsplan for Søndre Moer har sine svakheter da plankart ikke 
samsvarer med faktisk terreng ute i marka. Rådmannen presiserer at 
bebyggelsesplanen for området, som i sin tid ble laget for et helt annet prosjekt fra 
tidligere eier, er erstattet av reguleringsplan med detaljregulerings i følge PBL § 12-3. 
Det er motstrid mellom gjeldende reguleringsplankart og bebyggelsesplan. 
Rettspraksis er at nyere planer går foran eldre planer, jf. lex posterior.  
 
Det andre forholdet det klages på er kommunen som har forsømt sin 
informasjonsplikt etter vedtaket om rammetillatelse. Da sameiets leder etterlyste 
vedtak i byggesaken var det kun sendt ut godkjent rammetillatelse til ansvarlig søker 
fra kommunens side. Sameiet fikk umiddelbart kopi av vedtakene. Det vil si etter 
avtale kopi av vedtak for hvert av byggene, da de øvrige vedtak er identiske på grunn 
av lik utforming. Den sene underretningen har saksbehandler beklaget overfor de 
berørte og gitt forlenget klagefrist som de har overholdt i denne saken etter 
forvaltningslovens regler om klagebehandling. 
 
Kommunen har behandlet søknaden opp mot reguleringsplanens begrensninger og 
omsøkt prosjekt kan la seg gjennomføre. Dersom kommunen skal imøtekomme 
klagen må det dispenseres fra reguleringsplanens formål friareal, og tillate veiareal 
som punkterer grøntdraget, og legge atkomstveien fra Bjørkeveien, hvor det er en 
gangvei. Kommunen har tidligere vurdert dette alternativet til å medføre økt behov for 
støttemurer og mer terrengbehandling på grunn av terrengforskjellene med tanke på 
atkomsten vinterstid. Det er også vurdert som uheldig å kjøre gjennom et friområde. 
Det er mer skånsomt med kun gangadkomst over friområdet.   
 
Kommunen har godkjente rammetillatelse for oppføring av 6 boligbygg i 2 etasjer, 
som til sammen utgjør 42 leiligheter.  Bebyggelsen tilsvarer det som er oppført på 
nabofeltet B6. Garasjer og sportsboder inngår i rammesøknaden. Det er også gitt 
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igangsettingstillatelse for tiltaket, men oppfordret utbygger til å avvente utbygging av 
boligene til klagesaken er ferdigbehandlet.  
Det vises til innsendt klage på rammesøknad fra styret i sameiet Søndre Moer felt 
B4. Se vedlegg. 
 
Klagen fra sameiet på Søndre Moer felt B5 går i hovedsak ut på følgende: 

 Det vises til alle barna som bruker Heggveien daglig til lek og gangvei til og fra 
barnehage. Veien ser de på som smal privat tilkomstvei til boligene på feltet. De 
kommer med bekymring for ytterligere 42 boenheter som skal benytte seg av 
denne veien som bilvei og bekymrer seg for dette og ser det som en drastisk 
økning av trafikken. De mener utbygger bagatelliserer sameiets bekymring ved å 
si påpeke at 14 av boligene ikke benytter Heggveien fullt ut da de kjører inn til 
boligene fra svingen i begynnelsen av veien. Denne avkjørselen mener de er det 
farligste punktet nedover Heggveien for ungene. Argumentet er at barn sykler i 
full fart nedover veien og har ingen mulighet til å se hva som kommer rundt 
svingen og nå blir barna utsatt for trafikk fra innkjørselen til nytt boligfelt i tillegg. 

 Gangveien som utbygger har anlagt på øvre del av felt B4 har ikke beboerne 
adgang til uten å først ferdes langs Heggveien.  

 Sameiet foreslår fortau langs den ene veikanten, opphøyd fra kjørebanen. Et 
minstekrav dersom trafikksikkerheten for myke trafikanter skal opprettholdes. Et 
mindre fortau på 1-1,5m bør utbygger kunne klare å etablere.  

 Videre viser de til 3 lekeplasser som er tegnet nedover felt B5. Disse påståes  
fjernet fra utbyggers plan, og styret kan ikke se at det er gitt dispensasjon for 
dette.  

 All planlagt vegetasjon er plassert i bunnen på fellesområdet nedenfor felt B4 og 
B5 i motsetning til den opprinnelige planen som viser trær plantet gjennomgående  
på alle feltene, og spesielt langs veiene. Dette reduserer støy og gir et lunere 
nærmiljø.  

 Sameiet mener fortsatt at det ville være klart mer fordelaktig å legge innkjørslene 
fra Bjørkeveien». Akebakken er så slakk at det tviles på at den vil fungere. 

 
Follo Entreprenørbygg AS som er ansvarlig søker har følgende tilsvar datert 
10.06.2014: 
Planbestemmelser: Gjeldende bestemmelser vil kunne gi blokker i 3 etasjer med ca. 
52-54 boligenheter. Planlagt bebyggelse er kun i 2 etasjer med 42 boligenheter som 
gir 10-12 færre boliger enn planbestemmelsene gir rom for.  
Heggveien: I følge planbestemmelsene skal Heggveien betjene både felt B4 og B5. 
Planen angir veibredde og ikke fortau eller gang- og sykkelvei langs Heggveien. 
Sameiet skriver i sin klage at «Heggveien blir benyttet til lek for barn». 
Trafikksikkerheten må tas alvorlig. Bilvei er ikke egnet som lekeområde for barn. Små 
barn som ferdes langs bilvei bør ha tilsyn av voksne til de er modne nok til å ferdes 
alene. Søker viser til Statens vegvesens og Trygg trafikks anbefalinger for ferdsel til 
barn på vei. Fartsgrensen er 30km/t. Det er bilførers ansvar å overholde dette. For å 
tvinge bilførerne å holde lav fart har ansvarlig søker tilbudt å etablere fartsdumper i 
den private delen av Heggveien. 
Boligfeltet B4 har tre adkomstmuligheter opp til Dr. Sødringsvei. Gangsti langs 
friområdet F5 vil bli opparbeidet. 
Adkomst til Bjørkeveien: Sameiet mener det vil være fordelaktig om adkomstveien til 
felt B5 blir lagt ut til Bjørkeveien. Dette vil medføre bilvei over friområde, samt over 
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gang- og sykkelvei, i tillegg til at det vil stride imot gjeldende planbestemmelser. 
Forslaget er tidligere forelagt kommunen. Kommunen ønsket ikke å dispensere for 
dette, og mente at gjeldende planbestemmelser skulle følges. 
Støy: Planlagte garasjer på felt B5 er lagt som 3 rekker med 12 stk. garasjer i hver 
rekke langs Heggveien. Parkering og innkjøring i garasjer ligger lavere enn 
Heggveien. Garasjerekkene vil danne skjerming mot Heggveien og felt B4 og dempe 
for evt. støy fra biler. De fleste av boligene på feltet B5 er trukket godt vekk fra felt 
B4, og søker kan vanskelig se at dette kan være et støyproblem.  
Lekeplasser: Sameiet mener reguleringsplanen viser 3 lekeplasser på felt B5. 
Hverken reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen viser dette. Bestemmelser i 
bebyggelsesplan sier at det på friområdene kan opparbeides lekeplasser med 
lekeutstyr. Det vil bli etablert lekeplass på friområdet F2 på nedsiden av felt B5. Det 
er tidligere etablert lekeplass på friområdet F3. 
Trær langs Heggveien: 
Sameiet mener at det skal plantes trær langs Heggveien i tråd med «den 
opprinnelige planen». Hverken reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen viser 
beplantning. Bestemmelsene i tilknytning til bebyggelsesplanen sier at det på 
friområdene skal beplantes med trær slik at de fremstår som et sammenhengende 
grøntdrag. Det vil bli plantet trær i tråd med oversiktsplanen for friområdet F2,F3. 
Trær vil bli plantet i år på områder som ikke blir berørt av utbyggingen på felt B5. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er positiv til at utbygger har forsøkt å imøtekomme borettslagets ønsker 
under prosessen med byggesaken.  
 
Rådmannen har vurdert at det er for smalt med gangvei langs Heggveien og i strid 
med reguleringsplanens formål. Bjørkeveien er regulert til å betjene feltene B4 og B5.  
Det er dessuten kort vei til gangvei langs med Bjørkeveien. Kommunen har 
behandlet søknaden opp mot gjeldende plan og forsøkt å unngå for mange 
dispensasjoner. 
 
Forrige forslag til prosjektet viste adkomst fra Bjørkeveien og da gav sameiet sin 
tilslutning. Da var det ikke sagt noe om problemet med økt trafikk. Støyen er ikke 
målt og påstander om støy og ulykke er ikke dokumentert. Etter kommunens erfaring 
er det lite trafikk på dagtid og fartsgrensen er lav i området. De som benytter veien er 
beboerne i nærområdet. Det må påregnes økt trafikk ved etablering av nye regulerte 
boligfelt. 
 
Rådmannen ser positivt på utbyggers ønsker å legge til rette for barns lek på sikre 
områder ved å anlegge fartsdumper, lekeplasser, beplante og etablere ferdig 
friområdene som er regulert i henhold til planen.  
 
Etter gjeldende reguleringsplan og bebyggelsesplan er det lagt opp til enda flere 
boenheter og mer trafikk enn det som utbygger har søkt om. Det kan ikke sees bort 
fra at en ny prosjektering av boligfeltet kan føre til et økt antall boenheter eller økt 
bygningshøyde med enda en etasje, som kan føre til en økt samlet belastning for 
boligområdet. 
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Det klages på at reguleringsplan ikke er fulgt da 3 lekeplasser i felt B5 er fjernet fra 
utbyggers plan og styret kan ikke se at det er søkt om dispensasjon fra dette. 
Når det klages på at lekeplasser er utelatt eller fjernet, så finner rådmannen at dette 
må bygge på en misforståelse av gjeldende plan. De 3 lekeplassene er vist på en 
illustrasjonsplan, men ikke i reguleringsplan eller bebyggelsesplanen. En 
illustrasjonsplan er ikke en juridisk bindende plan, og det er derfor ingen krav om at 
de opparbeides. De lekeplasser som vises i gjeldende plan for området opparbeides. 
 
Rådmannen vurderer at det er mulig å etablere akebakke på nedre del av friområdet 
og ser dette som positiv bruk av friområdet i tråd med gjeldende plan.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har vurdert klagen og finner ikke at det fremkommer nye momenter som 
ikke rådmannen har vurdert tidligere. Klagen tas ikke til følge, og saken kan 
oversendes til fylkesmannen for avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft umiddelbart og oversendes fylkesmannen.  
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HTM-66/14 
Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - 
Dispensasjonssøknad 
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Annette Grimnes Saksnr.:  13/05265-18 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 66/14 21.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår dispensasjonssøknad for støttemur på  
gnr 111, bnr 267 hjemlet etter plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Ås, 12.08.2014 
 
Trine Christensen                               Arve Bekkevard 
Rådmann                                           for Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling 
 
Vedlegg:  
1. Søknad om tillatelse - GB 111 267  
2. Saksutskrift - Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage,  
3. Søknad om dispensasjon - GB 111 267 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Bildedokumentasjon av muren 
Reguleringsplan for Nebbaveien (R-212), vedtatt av kommunestyret 21.04.2004. 
Revidert 16.12.2004. Eiendommen er avsatt til boligformål. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Siv. ing. Thorleif Andresen, Sundbyveien 119, 1407 Vinterbro 
Henriette Sæther, Kjærnesveien 95, 1407 Vinterbro 
Arnfinn Engebretsen, Kjærnesveien 
Fylkesmannen i Oslo- og Akershus 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Sak vedrørende muren på Kjærnesveien 95 legges frem på nytt for politisk 
behandling som følge av mottatt dispensasjonssøknad for oppføring av muren 
nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrense.  
Dette skjer etter at hovedutvalget har behandlet klagesaken på etteranmeldt 
støttemur hvor klagen ikke ble tatt til følge da det ikke foreligger søknad om 
dispensasjon.  
Muren er i dag ulovlig oppført og plassert nærmere enn 4 meter fra felles 
eiendomsgrense med fritidseiendom. Murens høyde og plassering er bakgrunn for at 
kommunen avslo søknad om å få godkjent etteranmeldt byggesøknad på muren. 
Høyde og plassering utløser krav om dispensasjon fra PBL. §29-4. Se HTM – sak nr. 
Muren er oppført i betong med høyde opp til 2,5m i terreng. Muren skal sikre 
terrenget under omsøkt garasje på eiendommen. Muren er høyere enn kriteriene i 
PBL § 20-3 som utløser søknadsplikt. I følge PBL. §29-4 er det krav om 4 meter til 
nabogrense for støttemur som er søknadspliktig. Muren ligger 55cm til 1,75m fra 
eiendomsgrense. 
 
PBL § 29-4 «Hvis ikke annet er bestemt i plan eller kapittel 11 og 12, skal byggverk 
ha en avstand fra nabogrense som mist svarer til byggverkets halve høyde og ikke 
under 4 meter.» 
 
Det følger av PBL § 20-3 første ledd, bokstav d) jf. SAK 10§4-1 bokstav c) nr. 5 at 
forstøtningsmur nærmere nabogrense enn 2 meter unntas søknadsplikt dersom den 
er under 1 meter høy. Oppført mur på gnr. 111, bnr. 267 er plassert nærmere 
nabogrense enn 2 meter, og er over 1 meter høy. Fritak fra søknadsplikt ette 
PBL§20-3 gjør seg således ikke gjeldende i denne saken. Tiltaket faller da 
automatisk inn under ordlyden «varig konstruksjon» i PBL.  §20-1 første ledd bokstav 
a) og er således underlagt krav om prosjektering og utførelse av kvalifisert foretak 
med ansvarsrett jf. PBL. §20-1. andre ledd. Da tiltaket er søknadspliktig, uavhengig 
av ansvarsrett, inntrer normale avstandskrav etter PBL. §29-4 eller regulert 
bebyggelse. 
 
Saksopplysning: 
Kommunen mottok dispensasjonssøknad for oppført mur den 14.05.2014. Søknaden 
var ikke begrunnet, og ansvarlig søker fikk ny mulighet til å begrunne søknaden 
samtidig som kommunen ga veiledningsmateriale om dispensasjonssøknader utgitt 
fra offentlig myndighet. Ny redegjørelse fra ansvarlig søker er mottatt 27.05.2014. 
Muren er som kjent fra tidligere politisk behandling oppført av tiltakshaver som 
forstøtning til godkjent garasje. Kommunen har trukket tilbake godkjenning av garasje 
da det ble kjent at den store støttemuren var oppført uten nødvendig 
byggesaksbehandling.   
 
Det søkes dispensasjon for plassering av støttemur på grunn av murens høyde uten 
henvisning til PBL § 29-4, som det må dispensers fra. Søker har ikke drøftet hvorvidt 
tiltaket i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn PBL. §29-4 er ment å ivareta.  
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Det søkes dispensasjon fra PBL § 29-4 for plassering nærmere enn 4,0m fra 
eiendomsgrense. Ansvarlig søker har følgende argumenter for dispensasjon: (se 
også vedlegg) 

 Muren er nødvendig med tanke på helse, miljø og sikkerhet, da det er nødvendig 
med sikring av 2-3m høy fjellskrent etter utsprengning for å sikre at barn ikke 
skades ved eventuelt fall ved lek på den planerte parkeringsplassen. Slike murer 
er ikke uvanlig. 

 Fritidsboligen er bygget kloss inntil fjellet. Eventuelle steinsprang fra platået på 
fjellsiden kunne skadet nedenforliggende fritidsbolig. 

 Muren er ikke spesielt vakker i dag, men muren er i følge tiltakshaver ikke ferdig 
og skal blendes med naturstein.  

 Muren vil øke verdien av fritidseiendommen da den gir et ekstra uterom dersom 
enighet om bruksrett av stripen mellom eiendomsgrense og muren kunne bli 
aktuelt.  

 Hyttenabo ble kjent med oppføring av muren før igangsetting. 

 Muren er bygget for å sikre terrenget for fremtidig garasje og det er ingen 
alternative løsninger for plassering av garasjen. Muren er bygget som sikring og 
ikke fundament for garasje. 

 Søker kan ikke se at muren får noen negativ betydning for nabo eller området. En 
flott natursteins forblendet flate i bakkant av hytte er langt flottere enn en rufsete 
fjellflate bevokst med kratt og busker. Når man ser på HMS i området vil muren 
ha stor positiv betydning. 

 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet i henhold til PBL. §21-3, og det er kommet 
inn en merknad fra berørt nabo som eier av gnr. 111, bnr. 150 som i hovedsak går ut 
på: (se vedlegg) 

 Naboen kan ikke godta støttemuren da den skjermer for lys og føles truende.  

 Det aksepteres ikke at drenering føres inn på naboens grunn.  
 Det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt muren er fagmessig utført. Ansvarshaver 

er engasjert først etter at muren er oppført.  

 Naboen mener muren vil forringe verdien av fritidseiendommen. 

 For dårlig tegningsgrunnlag som vanskeliggjør vurderingen av murens utforming. 
Endelig utforming er ikke vist.  

 Uklart hvilke muligheter som finnes for løsning og om det er vilje til endring. 
 Det stilles spørmålstegn ved hensikten med muren. Er det nødvendig for å få 

plass til garasjen. 

 Det vises også til uklare grenseforhold hvor det ikke gis tilslutning til 
grensejustering ut mot vei 

 
Ansvarlig søkers merknad til innkommet klagen: 

 Søker vurderer murens utforming som en ren skjønnsbetraktning og viser til at 
ingen andre naboer har klaget.  

 Som motargument til klage om redusert lysinnfall og følelse av innestengelse 
argumenteres det med at busker og trær i skråningen antagelig har tatt like 
mye lys som muren. 

 I motsetning til naboen tror søker at muren vil øke verdien på 
fritidseiendommen.  
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 Søker er enig med naboen om at muren er for høy og viser til at det nå søkes 
dispensasjon.  

 Naboens bekymringer for murens sprekkdannelser svarer søker at muren er 
armert for sprekkdannelse.  

 Når det gjelder kontroll av mur i etterkant og spørsmål om 
konstruksjonssikkerhet viser søker til opprinnelig søknad hvor det er besvart 
(statiske beregninger).  

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen ser ikke at muren er nødvendig for å sikre fjellskrenten. Tvert i mot 
medfører muren økt behov for sikring. Bygging av garasje og sikring av fjellskrent kan 
etter rådmannens vurdering gjøres på en enklere og mer nennsom måte enn ved 
oppføring av omsøkt mur. 
Murens høyde og plassering nær inn til nabogrense medfører at den kan virke 
ruvende og sjenerende for nedenforliggende eiendom. En forblending av muren med 
naturstein vurderes ikke å bedre dette. 
Nedenforliggende fritidsbolig har etter de opplysninger som fremkommer i saken ikke 
tidligere vært utsatt for steinsprang eller ras. Naboen har heller ikke ytret slik 
bekymring.  
 
Vurdering av eventuell verdiforringelse er utenfor kommunens kompetanseområde.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at tiltaket vesentlig tilsidesetter 
de hensyn PBL§29-4 er ment å ivareta. Ulempene ved muren er i tillegg klart mer 
tungtveiende enn fordelene. På dette grunnlag fraråder rådmannen at 
dispensasjonen innvilges i denne saken.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for kommunen.  
 
Kan vedtaket påklages 
Ja, vedtaket kan påklages. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristen utløper.  
I samsvar med forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til mottaker. Klagen sendes Ås 
kommune, hovedutvalg for teknikk og miljø, Postboks 195, 1431 Ås. 
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HTM-67/14 
Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Klage på vedtak om avslag 
i dispensasjonssak  
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Silje Marie Raad Saksnr.:  14/00405-49 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 67/14 21.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014. HTM opprettholder rådmannens 
vedtak av 08.05.2014, sak nr. 14/00405-27 og klagen tas således ikke til følge. 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
 
Ås, 12.08.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: (separat vedlegg svart/hvitt) 
0. Saksfremlegg 08.05.2014,  
1. Søknad om tillatelse i ett trinn,  
2. Tegninger,  
3. Brev fra oppmålingssjef Halvor Bruun,  
4. Reguleringsplan for Fålesloråsen ,  
5. Reguleringskart for Fålesloråsen,  
6. Merknader fra ansvarlig søker,  
7. Informasjon om nye naboer,  
8. Kommentarer til saksfremlegg,  
9. Klage på vedtak 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Ansvarlig søker 

 Tiltakshaver 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Bygningsavdelingen i Ås kommune mottok den 27.01.2014 søknad om dispensasjon 
og tillatelse til bruksendring av bolighus i Slorhøgda 10, på gnr. 107 bnr. 634. 
Godkjent enebolig med hybelleilighet var tenkt omgjort til firemannsbolig 
 
Bygg- og geodataavdelingen i Ås kommune informerte deretter ansvarlig søker om at 
saken var av prinsipiell art og måtte behandles politisk i hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM). Bygg- og geodataavdelingen begynte så arbeidet med 
saksfremlegg/innstilling til møtet i HTM den 27.02.2014.  
 
På HTM-møtet den 27.02.2014 ble det fattet vedtak om utsettelse av saken grunnet 
uenighet blant politikerne og behov for ytterligere opplysninger og tegningsgrunnlag.  
 
Saken ble deretter utdypet med tegningsgrunnlag og lagt frem på nytt i møte den 
03.04.2014. Saken ble også på dette møtet utsatt grunnet stor saksmengde. 
Ansvarlig søker ble holdt løpende oppdatert, og fikk både etter møtet den 27.02.2014 
og den 03.04.2014 mulighet til å komme med innspill. Disse ble tatt til etterretning og 
inkorporert i saksfremlegget.  
 
Endelig saksfremlegg ble deretter lagt frem og behandlet på møtet den 08.05.2014. 
Det ble på dette møtet fattet enstemmig vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknaden. Ansvarlig søker ble informert om vedtaket den 13.05.2014, 
og klage på vedtaket ble mottatt den 03.06.2014. Klagen ble således fremmet 
rettidig, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6.  
 
Det vises til saksmappen og saksfremlegget datert 08.05.2014 (vedlegg 0-8) for 
ytterligere opplysninger i saken.  
 
Rådmannens vurdering 
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen mottok som nevnt klage på 
dispensasjonsavslaget den 03.06.2014 (vedlegg 9).  
 
I klagen rettes det kritikk mot oppmålingsavdelingen i Ås kommune sin håndtering av 
saken. Det anføres blant annet at oppmålingssjefen i sine møter med tiltakshaver 
burde ha informert om forholdet til plan- og bygningsloven. 
 
Som nevnt i saksfremlegg av 08.05.2014 består saken av to deler, følgelig en 
seksjoneringsdel og en byggesaksdel. Disse delene behandles av to ulike 
avdelinger, følgelig bygg- og geodataavdelingen og oppmålingsavdelingen i Ås 
kommune. Seksjonering etter eierseksjonsloven kan utføres uavhengig av hvilken 
byggetillatelse som ligger til grunn for bygget. Ved bruksendring slik som i dette 
tilfellet er det tiltakshavers eget ansvar å på egen hånd eller gjennom ansvarlig søker 
sørge for at bruksendringen er i tråd med gjeldende regelverk. 
 
Klager viser videre til at det i søknad om tilbygg til kjellerdelen i eneboligen 
presiseres at dette gjelder «seksjon 3», og at bygg- og geodataavdelingen derfor 
burde skjønt at det nå var opprettet en seksjon 3 i bygget.  
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Som nevnt i saksfremlegg av 08.05.2014, burde bygg- og geodataavdelingen nok ha 
registrert dette forholdet.  Likevel må det presiseres at bygg- og geodataavdelingen 
forholder seg til det tiltaket som er omsøkt og behandler dette etter gjeldende 
regelverk. Da bygg- og geodataavdelingen ikke var gjort kjent med 
oppdelingen i fire enheter, var anvendt terminologi i søknaden heller ikke noe som 
ble vektlagt. Rådmann presiserer også at publikum ofte benytter ord og uttrykk som 
fra et faglig perspektiv betyr noe annet, og bruk av ordet «seksjon 3» var derfor ikke 
bakgrunn for videre oppfølging.  
 
Klager viser igjen til e-postkorrespondanse mellom eiendomsmekler og 
saksbehandler i september 2011. Mekler ville her vite om seksjon 3 var godkjent og 
omsettelig. Bygg- og geodataavdelingen informerte her om at salg av seksjon 3 
kunne gå som planlagt, men at resten av bygningen ikke kunne selges før forholdene 
ellers var avklart. Rådmann ser at denne uttalelsen var svært uheldig. Likevel må det 
presiseres som nevnt i saksfremlegg av 08.05.2014, at denne formuleringen aldri var 
ment som en «uforbeholden godkjenning» av seksjon 3. Bygg- og 
geodataavdelingen la til grunn at mekler som en profesjonell aktør i saken var kjent 
med forvaltningspraksis og visste at en eventuell bruksendring til flere enheter 
uansett krevde søknad og tillatelse før saken var endelig. Klager viser i tillegg til at 
tiltakshaver ikke var kjent med denne korrespondansen før lenge etter at salget var 
gjennomført. Dette illustrerer at spørsmålet om seksjon 3’s gyldighet kun kom fra 
mekler og at tiltakshaver selv uansett ville solgt seksjonen uten å sette seg inn i de 
faktiske og juridiske forhold. 
 
Av brev datert 21.06.2013 kommer det klart frem at uttalelsen om seksjon 3 ble gitt 
på feil premisser. Da det kom frem at seksjon 3 allerede var solgt uten verken å 
søkes bruksendret eller istandsettes i tråd med tekniske krav slik bygg- og 
geodataavdelingen forutsatte, sendte bygg- og geodataavdelingen ut brev om at 
uttalelsen vedrørende seksjon 3 var forhastet. Dessverre var seksjonen da solgt.  
 
Klager viser til at ferdigattest ikke ble gitt før reviderte tegninger var mottatt. 
Endringene innebar blant annet hems, fjerning av trapp mellom hovedenhetens 
første og andre etasje, samt innsetting av kjøkken i kjelleretasjen. Rådmann tar 
denne informasjonen til etterretning. Opplysningene endrer imidlertid ikke det faktum 
at både «seksjon 3» og «seksjon 4» skulle vært søkt bruksendret.  
 
Klager viser videre til at saksfremleggets informasjon om Zephyr Norge sin etablering 
er uriktig og anfører at Zephyr Norge først ble stiftet 09.05.2012. Etter det rådmann 
kan se, ble foretaket stiftet i Storbritannia den 14.09.2010 med navnet «Bygg- og 
innredning Limited». Foretaket ble deretter registrert i Brønnøysundregisteret den 
09.10.2010. Den 09.05.2012 endret foretaket deretter navn til Zephyr Norge. 
Rådmann kan derfor ikke se at opplysningene i forrige saksfremlegg er uriktige.  
 
Klager viser videre til saksbehandlers uttalelse i brev datert 01.11.2011. Her blir det 
blant annet skrevet følgende: «det er nå innsendt dokumentasjon som viser at 
underetasjen tilfredsstiller krav til brannskiller». Videre står det «det vil si at det 
allerede er dispensert fra bestemmelsene ved å gi tillatelse til 3 boenheter i 
bygningen». Klager mener at også dette må kunne tolkes som en godkjenning av 
seksjon 3. Rådmann påpeker imidlertid at saksbehandler her viser til de tekniske 
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sidene ved byggverket. Saksbehandler mente at det teknisk sett var mulig å 
godkjenne seksjon 3, og at en eventuell dispensasjonssøknad derfor ikke ville kunne 
avslås på grunnlag av tekniske mangler. Det er likevel stadig klart at bruksendring 
forutsetter søknad og dispensasjon.  
 
Naboen, som nå har flyttet rettet merknader til tiltaket, og disse ble tatt med i 
dispensasjonsvurderingen. Rådmann presiserer at disse merknadene er vurdert på 
selvstendig grunnlag, og ville blitt vurdert uavhengig av naboens henvendelse.  
 
Hva gjelder tilkomstproblematikken, vises det til saksfremlegget av 08.05.2014 der 
dette blir drøftet inngående.  
 
Hva gjelder øvrige anførsler i klagen, kan rådmann ikke se at disse utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014.  
 
Betydningen av tidligere uheldige uttalelser 
Rådmann erkjenner igjen at det er gitt uheldige uttalelser i denne saken. Av NOU 
2005: 12, «mer effektiv bygningslovgivning» del 3, kapittel 14, pkt. 14.4.4.3 følger det 
at det i søkers favør kan vektlegges tidligere uheldig saksbehandling ved vurdering 
av om dispensasjon skal gis. Det vises blant annet til ombudsmannens årsmelding 
1978 side 72, hvor det refereres til en sak hvor fylkesmannen og 
miljøverndepartementet som klageinstans nektet tillatelse til oppføring av hytte på 
grunneiers eiendom. Ombudsmannen uttaler blant annet: «Jeg kan ikke se at det 
som er anført mot hyttebygging på hans tomt er så tungtveiende at det bør stå i veien 
for (å gi tillatelse og dermed vektlegge den uheldige saksbehandlingen i saken)».  
 
Det er altså klart at kommunen kan vektlegge sin uheldige saksbehandling i 
dispensasjonsvurderingen dersom det ikke foreligger momenter i saken som må 
anses som så tungtveiende at dispensasjon likevel ikke bør gis. Rådmann erkjenner 
som nevnt at det er gitt uheldige uttalelser i denne saken, som kan ha vært grobunn 
for flere misforståelser. Likevel mener rådmann at disse uttalelsene er tatt ut av 
sammenheng og tillagt vekt i den retning som passer søker best. På dette grunnlag 
må betydningen av kommunens uheldige uttalelser reduseres tilsvarende.  
 
Rådmann har videre veid betydningen av kommunens uheldige uttalelser opp mot de 
alminnelige vilkår for dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2.  
 
Av saksfremlegg av 08.05.2014 heter det:  
«Rådmannen finner i stedet grunn til å legge avgjørende vekt på at de bebygde 
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med 
hybelleiligheter. Naboene vil i dette regulerte området dermed ha en forventning om 
at ny bebyggelse i området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser. 
 
Det er også mange ubebygde eiendommer i området, og en dispensasjon i dette 
tilfellet vil dermed ha en alvorlig presedensvirkning der konsekvensen blir uheldig 
uthuling av reguleringsplanen. En dispensasjonspraksis i området vil igjen kunne 
medføre forskjellsbehandling, da de som har bygd hittil i området, har bygd i den tro 
at reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument. 
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Tatt i betraktning fremtidige byggesøknader i området må det dermed legges til 
grunn at en dispensasjon i dette tilfellet vil medføre ulemper som etter rådmannens 
syn vil veie betraktelig tyngre enn fordelene.» 
 
Etter dette finner rådmann at de ulemper ved å gi dispensasjon som her nevnes er 
så tungtveiende og må tillegges så stor betydning at dispensasjon ikke bør gis. 
Dersom klagen tas til følge vil dette få så store konsekvenser i området og ha så 
store presedensvirkninger at rådmann ikke kan tilråde dette.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Zephyr Norge har mottatt varsel om erstatningskrav/regresskrav fra Protector 
Forsikring ASA som følge av reklamasjon og stevning fra kjøper av «seksjon 3», 
pålydende 3,2 millioner kroner.  
 
Av NOU 2005: 12, «mer effektiv bygningslovgivning» del 3, kapittel 14, pkt. 14.4.4.2 
om individuelle forhold heter det blant annet:  
 
«Utenom de tilfeller hvor det dreier seg om forhold knyttet til søkerens fysiske person, 
er det vanskelig å se at individuelle forhold kan eller skal tillegges vekt.» Det vises 
videre til ombudsmannens årsmelding 1994 side 270 flg. Ombudsmannen la til grunn 
at det er svært tvilsomt om det er rettslig adgang til å legge avgjørende vekt på 
hensynet til byggesøkerens økonomiske tap i dispensasjonsvurderingen. 
Ombudsmannen vektla at dersom en legger avgjørende vekt på de økonomiske 
konsekvensene vil den reelle toinstans prøvelsen av en byggesak kunne bli illusorisk.  
 
For ordens skyld gjentar rådmann at Zephyr Norge som profesjonell aktør i saken må 
kunne forventes å ha kjennskap til gjeldende regelverk og det faktum at bruksendring 
er søknadspliktig. Av tiltakshaver kan det ikke forventes det samme. Rådmann finner 
imidlertid grunn til å stille høyere krav til tiltakshaver i dette tilfellet, da vedkommende 
har fått profesjonell bistand siden senest 09.10.2010, og i tillegg har vært ansatt som 
daglig leder i Zephyr Norge.  
 
På dette grunnlag finner rådmannen ikke å kunne vektlegge den  
økonomiske situasjon i denne saken.  
 
Alternativer: 
Rådmannen presiserer at en bruksendring som den omsøkte bør avklares i 
overordnet plan. Reguleringsplanen er styrende i dette området og formålet er å 
skape langsiktighet, stabilitet og forutberegnelig saksbehandling i kommunen. 
Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og rådmannen ser det slik at en 
dispensasjon fra formålet klart vi undergrave reguleringsplanens styringsverdi. 
 
Rådmannen viser til at en eventuell tilrettelegging for firemannsboliger må skje 
gjennom omregulering av den konkrete eiendom, og ikke gjennom dispensasjon. 
Plan- og utviklingssjefen i Ås kommune har imidlertid uttalt at en omregulering av 
eiendommen ikke vil la seg gjøre, både på grunn av tilkomstproblematikk og på 
grunn av de alvorlige presedensvirkninger en slik omregulering vil få. 
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Rådmann mener bruksendring som i denne saken derfor bør skje gjennom en 
endring av reguleringsplanen og området i sin helhet, og ikke gjennom 
enkeltstående vedtak. 
 
Konklusjon: 
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at klagen ikke bør tas til følge. 
Klagers anførsler utgjør ikke nye momenter som må medføre en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014.  
 
Kommunens vedtak av 08.05.2014 bør derfor opprettholdes og saken bør 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.   
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HTM-68/14 
Gnr 53 Bnr 1 - Brekkeveien 50 - Søknad om fradeling og 
sammenføyning av parsell  
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Silje Marie Raad Saksnr.:  14/00718-11 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 68/14 21.08.2014 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 
dispensasjon fra deleforbudet i LNF A-område, jf. kommuneplanbestemmelsene  
§ 14.  
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

 Begge parseller skal fortsette å benyttes til LNF-A formål.  

 Fradelt parsell bestående av jord og skog sammenføyes med nabobruket 
Sandsgård gartneri gnr. 53 bnr. 4 og gnr. 53 bnr. 38.  

 Akershus Fylkeskommune skal underrettes ved tiltak i området utover den 
bruk som arealet har i dag. 

 
Ås, 12.08.2014 
 
Trine Christensen                                                Arve Bekkevard 
Rådmann                                                            for Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad om fradeling og sammenføyning av parsell,  
1a. Søknadsskjema,  
1b. Situasjonskart 1:2000,  
1c. Situasjonskart 1:1000,  
2. Aktuelle kommuneplanbestemmelser,  
3. Nabobemerkninger,  
4. Søkers tilsvar til nabobemerkninger,  
5. Vurdering fra Landbrukskontoret i Follo,  
6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus,  
7. Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune,  
8. Innspill til kommuneplanrullering 53 1,  
9. Kommentarer til innspill fra nabo 53 49 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige saksdokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Bygghuset AS v/Steinar Kvistad 
Solveig Slotsvik Brekke 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen har mottatt søknad om fradeling og 
sammenføyning av parsell på gnr. 53 bnr. 1 i brekkeveien 50 (vedlegg 1). Søker er 
Bygghuset AS ved Steinar Kvistad på vegne av hjemmelshaver Solveig Slotsvik 
Brekke. Parsell markert grønn på situasjonskart er tenkt fradelt tunet markert gult på 
situasjonskart (vedlegg 1 b). Parsellen skal deretter sammenføyes med eiendommen 
på gnr./bnr. 53/58 og 53/4 (Sandsgård gartneri).  
 
Fakta i saken: 
Eiendommen er uregulert og omfattes av kommuneplanbestemmelsene. 
Eiendommen er disponert til landbruks- natur, - og friluftsområde (LNF), underformål 
A (vedlegg 2). Det følger av planbestemmelsene kapittel 2 § 14 at tomtefradeling kun 
tillates i konkrete områder underlagt LNF B-formål. Da eiendommen faller inn under 
LNF A-formål er det således ikke tillatt med fradeling, og det søkes derfor om 
dispensasjon fra deleforbudet.  
 
Vurdering: 
Dispensasjonssøknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak 
kommuneplanbestemmelsene 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). 
 
Hensynene bak deleforbudet innenfor kommuneplanens LNF-A-formål er først og 
fremst å forhindre at verdifulle landbruks- og skogsarealer blir delt opp og nedbygd.  
 
Nabo på gnr. 53 bnr. 49 ytrer i sin merknad bekymring for at tidligere LNF-område nå 
skal bebygges med boliger og således benyttes til boligformål (vedlegg 3). Dette ville 
være i strid med hensynet bak kommuneplanbestemmelsen.  
 
Til dette svarer søker at saken kun gjelder deling av eiendom, og ikke endring av 
bruksformål (vedlegg 4). Rådmann slutter seg til dette. Det er ikke søkt om endring 
av bruksformål. Likevel presiseres det at de samme hensyn må tas i betraktning 
også ved vurdering av delesøknaden, følgelig å forhindre at landbruksarealer blir delt 
opp og nedbygd.  
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I denne konkrete saken er hensynet til jordbruk og skogbruk grundig vurdert i 
forbindelse med egen behandling etter jordloven § 12. Landbrukskontoret i Follo 
fattet 09.04.2014 følgende vedtak (vedlegg 5):  
 
«Landbrukssjefen samtykker i deling etter jordloven av eiendommen Brekke Nordre 
gnr. 53 bnr. 1 for fradeling av tunet som omsøkt. Det forutsettes at resteeiendommen 
bestående av jord og skog selges som tilleggsareal til nabobruket Sandsgård gartneri 
gnr. 53 bnr. 4 og gnr. 53 bnr. 58.» 
 
Landbrukskontoret i Follo stiller seg således positiv til deling av tomten. Det positive 
vedtaket etter jordloven tilsier at ytterligere vurderinger av hensynene til landbruket er 
unødvendig, da landbrukskontorets vurdering er basert på dybdekompetanse innen 
feltet og derfor må anses som dekkende.  
 
Etter at landbrukskontoret fattet vedtak etter jordloven ble delesøknaden oversendt til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus Fylkeskommune til uttalelse.  
 
Fylkesmannen uttalte blant annet følgende (vedlegg 6):  
«Fylkesmannen viser til at Ås kommuneplan er under rullering, og at en eventuell 
dispensasjon kan føre til en bit for bit utbygging.(..) I følge rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal det tilstrebes klare 
grenser mellom boligområder og LNF-områder. I denne saken legger vi til grunn at 
begge parseller fortsatt skal være LNF-områder og ikke omdisponeres til 
boligformål.»  
 
Rådmann forsikrer om at en «bit for bit utbygging» er svært uønsket også fra 
kommunens ståsted. Ansvarlig søker har imidlertid som del av sin søknad vektlagt at 
restarealet skal fortsette å benyttes til LNF-A formål, og dette legges til grunn og 
forutsettes for videre behandlingen av delesaken.  
 
Fylkesmannen konkluderer med følgende:  
«Fylkesmannen støtter kommunens landbruksfaglige kompetanse og kommunens 
foreløpige vurdering. Dersom kommunen vurderer å gi dispensasjon, forutsetter 
Fylkesmannen at det settes vilkår som sikrer nasjonale og regionale føringer for 
jordvern og om økt matproduksjon.»  
 
Akershus Fylkeskommune uttalte følgende:  
«Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser 
og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom kommunen mener at 
vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, har 
fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.»  
 
Det er dermed klart at verken Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller Akershus 
Fylkeskommune har innvendinger i delesaken. Rådmann finner derfor å kunne 
behandle søknaden som normalt i lys av bestemmelsen i pbl. § 19-2 og nasjonale og 
regionale landbruksinteresser.    
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Rådmann kan ikke se at det er andre samfunnsmessige hensyn som tilsidesettes 
ved at dette arealet blir tilleggsareal til eiendommene gnr./bnr. 53/58 og 53/4. 
Restearealet skal fortsette å benyttes til det samme formål, følgelig LNF-A.  
En eventuell endring av bruksformålet vil derfor ikke bli tatt stilling til her, og må om 
så blir tilfellet vurderes ved neste kommuneplanrullering.  
 
Rådmann konkluderer med at dispensasjon i dette tilfellet ikke i vesentlig grad vil 
tilsidesette hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra.  
 
Videre må det, i henhold til pbl. § 19-2 andre ledd, andre punktum, vurderes om 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Ulemper ved innvilget dispensasjon er naturligvis at kommuneplanens 
planbestemmelser blir uthulet. Dispensasjon vil klart undergrave planens 
styringsverdi og rettsvirkning, jf. pbl. § 11-6. Dette taller isolert sett mot dispensasjon.  
 
Søker vektlegger imidlertid at det aktuelle restarealet på Nordre Brekke på grunn av 
gode topografiske forhold vil egne seg godt som alternativ for det areal gartneriet 
mistet høsten 2013. Området vil passe godt som driftsareal for gartneriet, og vil 
fungere som et økonomisk fordelaktig tilskudd til bedriften.  
 
Videre vektlegger søker at restarealet som søkes tillagt gartneriet vil gå naturlig inn i 
denne eiendommen og bevare god arrondering.  
 
Rådmann slutter seg til søkers argumenter. Selv om dispensasjon medfører at 
kommuneplanbestemmelsene og dermed deleforbudet blir undergravet er det i 
denne saken snakk om fordeler som klart veier tyngre enn ulempene. Som 
landbrukskontoret anfører vil omsøkt deling være i tråd med ønsket om 
rasjonalisering av landbruket og en utvikling mot større eiendommer. Bruksformålet 
vil bli ivaretatt slik som før, og gartneriet vil få nye ressurser til rådighet.  
 
For ordens skyld finner rådmann likevel grunn til å avklare et forhold som gjorde seg 
gjeldende etter at søknad var innsendt til bygg- og geodataavdelingen: 
 
Bygg- og geodataavdelingen ble informert om innspill til kommuneplanrullering 
vedrørende omsøkt eiendom og naboeiendom. 
I innspillet søkes det blant annet omdisponering av eiendommen 53/1 fra LNF-formål 
til boligformål (vedlegg 8).  
 
Nabo på gnr. 53 bnr. 49 ytret på dette grunnlag bekymring for hva som faktisk er 
hensikten med fradelingen og sammenføyningen på lang sikt (vedlegg 9). Han frykter 
at området etter hvert vil bli brukt til helt andre formål enn LNF, eksempelvis 
boligbygging.  
 
Til dette svarer rådmann følgende:  
Innspillet til kommuneplanrullering vedrørende gnr. 53 bnr. 1 bygger på en 
privatrettslig intensjonsavtale mellom et arkitektfirma og grunneier på 53/1. Firmaet 
som fremmer innspill har fått fullmakt til dette på vegne av grunneier. Grunneier var 
imidlertid ikke kjent med at firmaet nå har fremmet innspill til kommuneplanen.  
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Rådmann vurderer det slik at det er tale om to ulike forhold:  
 

1. Delesaken, hvor grunneier presiserer at eiendommen skal fortsette å benyttes 
til LNF-formål.  

2. Innspill til kommuneplanrullering hvor arkitektfirmaet vil omdisponere 
eiendommen til boligformål.  

 
Rådmann behandler delesaken separat, ut ifra de opplysninger som følger vedlagt 
delesøknaden.  
 
Omdisponering til boligformål vil derimot bli behandlet ved kommuneplanrulleringen, 
og rådmann vil således kun forholde seg til fradeling og sammenføyning av 
eiendommen der arealformålet vil forbli LNF.  
 
Landbrukssjefen i Ås kommune uttaler videre følgende om forholdet:  
«Som grunnlag for vurderingen er det tatt utgangspunkt i gjeldende 
kommuneplanstatus, som er LNF-område. Det er forutsatt at framtidig bruk av 
arealene er landbruk som beskrevet av søker. At det i etterkant er kommet innspill 
om endret bruk av arealene i forbindelse med rullering av kommuneplanen endrer 
ikke landbrukssjefens vurdering eller konklusjon i saken. Ved behandling av konkrete 
saker må vi ta utgangspunkt i arealstatus i gjeldende kommuneplan, ikke ut fra 
ønsker fra grunneiere, eiendomsutviklere eller andre. Omtalte innspill er et privat 
innspill til kommuneplanrulleringen. Det vil være en omfattende politisk prosess som 
eventuelt vil ligge bak en endring av formålet med området i framtidig kommuneplan. 
Vurderingene om framtidig arealbruk i en kommuneplanprosess vil være uavhengig 
av eierforholdene til de ulike eiendommene i de aktuelle områdene.» 
 
På dette grunnlag finner ikke rådmannen grunn til å vektlegge innspillet til 
kommuneplanrulleringen i vurderingen av dispensasjonssøknaden.  
 
Rådmann opplyser imidlertid om at nabo på gnr. 53 bnr. 49 (og øvrige naboer) har 
mulighet til å fremme «kontrainnspill» til kommuneplanrulleringen, dersom det ikke er 
ønskelig at eiendommen omdisponeres til annet formål, eksempelvis boligformål.  
 
Rådmann minner også om at det er satt vilkår for dispensasjonen, som skal ivareta 
landbruksinteressene og sikre nasjonale og regionale føringer for jordvern og økt 
matproduksjon. Rådmann kan ikke spekulere i fremtidige tiltak eller bruk av den nye 
eiendommen. Dersom slike forhold strider med gjeldende formål, er dette noe som 
først kan vurderes når slikt forhold oppstår. Dette ligger på grunneiers eget ansvar.  
 
Konklusjon:  
Rådmann mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. Videre vil dispensasjon i dette tilfellet ikke i vesentlig grad tilsidesette 
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd andre punktum, kan 
dispensasjon dermed gis. 
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Rådmann presiserer at dersom fradelingen og sammenføyningen er i strid med 
eventuelle privatrettslige intensjonsavtaler som følger eiendommen, er dette et 
anliggende utenfor kommunens ansvarsområde. Fradeling og sammenføyning gjøres 
da på grunneiers egen risiko.  
 
 
Kulturminner 
I lys av Fylkeskommunens uttalelse opplyses det om at parsellen som søkes fradelt 
ligger i et område der det er kjent mange automatisk fredete kulturminner fra tidligere 
registreringer, bl.a. på Moer er det gjort omfattende bosetningsfunn fra 
jernalderen. Rett øst for parsellen er det en bergkunstlokalitet ved Brekkeskog. 
Dersom det vil bli aktuelt med tiltak i marka utover den bruk som arealet har i dag, vil 
det kunne utløse krav om arkeologiske registreringer jf. kulturminnelovens § 9. 
Akershus fylkeskommune skal holdes underrettet om slike tiltak. 
 
Klageadgang:  
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og 
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygningsavdelingen, postboks 195, 
1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no 
 
Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket 
opprettholdes vil klagen oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.  
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HTM-69/14 
Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Søknad om 
dispensasjon 
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.:  13/05606-23 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 69/14 21.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Rådmannen gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelse nr. 3.E. vedrørende avstand til eiendomsgrense 
mot vei. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  

2. Rådmannen godkjenner i medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven 
de anmeldte byggeplaner av carport på gnr 111, bnr 161, tegninger mottatt 
17.7.2014.  

 
 
Ås, 28.7.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringsplan med bestemmelser, R-212,  
2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - carport,  
3. Tegninger og situasjonskart,  
4. Atkomst for brannbil -uttalelse fra Søndre Follo Brannvesen IKS,  
5. Skisse fra SFB,  
6. Søknad om dispensasjon 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumentene i saken 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Bjørn Hovstad, Nebbaveien 9, 1407 VINTERBRO 
Elisabeth Norridge, Dr. Dedichens vei 32 leil. 2095, 0675 OSLO 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om oppføring av carport på gnr 111 bnr 161, Nebbaveien 9. Det er 
tidligere gitt avslag på søknaden. Eier klaget på vedtaket. Saken ble lagt fram til 
behandling i HTM den 3.4.2014. Utvalget var på befaring på eiendommen i forkant av 
møtet, men på grunn av møtets varighet ble saken utsatt. Klagen ble midlertidig 
trukket. 
Det er nå søkt om dispensasjon for plassering av carport. Rådmannen innstiller på at 
det gis dispensasjon. 
 
Fakta i saken: 
Området omfattes av reguleringsplan for et boligområde ved Nebbaveien (R-212). 
Eiendommen er avsatt til boligformål. 
 
Den 11.12.13 mottok kommunen søknad om oppføring av carport på gnr 111 bnr 
161, Nebbaveien 9. Se vedlegg 2 og 3. 
Den 13.01.14 i sak nr 13/05606-5 ble det gitt avslag på søknaden.  
Den 08.02.14 mottok kommunen klage på vedtaket fra tiltakshaver/søker. 
Carporten er oppført. 
Den omsøkte plasseringen er forelagt Søndre Follo Brannvesen IKS til uttalelse. 
Uttalelse er mottatt 18.03.14. Se vedlegg 4 og 5. 
Saken ble ikke behandlet i HTM, på grunn av møtets varighet. 
Den 24.4.2014 mottok kommunen brev om at søkes inntil videre ønsket å trekke 
klagen, av hensyn til ytterligere avklaring av nye momenter i saken.  
Den 24.7.2014 mottok kommunen søknad om dispensasjon angående krav om 5 
meters avstand fra carport til eiendomsgrense. Se vedlegg 6. 
Begge naboer har samtykket i tiltaket. Eier i Nebbaveien 11 uttrykker likevel 
bekymring over atkomstforholdene, spesielt for brann- og sykebil. 
 
Uttalelse fra Søndre Follo Brannvesen IKS: 
Uttalelsen tar ikke spesielt for seg aktuelt forespørsel vedrørende carport. De 
skriver at atkomst ikke er tilstrekkelig etablert på generelt grunnlag. Det  

opplyses om at brannvesenets behov for kjørebredde er 3,5 meter og svingradius i 
ytterkant vei er 13 meter, og at carporten ikke kan bygges slik at dette 
komprimeres, men at dette er under forutsetning av at øvrig kjøreadkomst gjør det 
mulig å ta seg fram med brannbil. 
Det kommer videre fram av redegjørelsen at det ikke er mulig for brannvesenets 
biler å komme opp atkomstveien p.g.a. for bratte stigningsforhold.  
 
Søknad om dispensasjon: 
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold:  

- Avstand til eiendomsgrense mot vei 
 
Pbl. § 19-2 setter som forutsetning for å gi dispensasjon at det foreligger en klar 
overvekt av fordeler. Det må således vurderes om de hensyn bestemmelsen er ment 
å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
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Søker anfører følgende: 
Reguleringsplanen ivaretar ikke dagens tekniske krav til «atkomsten» (Brattbakken) 
fra Nebbaveien til gnr 11 bnr 161/172/215 – hverken hva gjelder stigningsforhold eller 
plangeometri. Om brannvern vises til utrykning for noen år siden til bnr 170. Den 
foregikk med slangetrekk fra innkjørsel ved Nebbaveien. 
Det går bra med ambulanse på sommertid, og vil også gjøre det med carporten slik 
den er omsøkt og bygget. Om vinteren er de avhengig av kjøretøy med 4-hjulstrekk, 
selv med regelmessig snørydding. Overdekningen (carporten) gir et snøfritt areal. 
Denne plasseringen er den eneste akseptable løsningen av naturvern – og 
kostnadsmessige hensyn. Det er også grunnen til at eier søker å la ressursreserven i 
eksisterende (drikkevanns-) brønn og verdifull vegetasjon stå urørt. 
 
«5-meters-kravet til avstand mellom veiareal/tomtegrense og carport er ikke 
anvendelig på grunn av topografien. Den valgte plasseringen er gjort i henhold til 
avstandskravet som tilsier minst 1 meter fra nabogrense. I kjørbart område ligger 
nærmest begrensende bygningsdel 1,8 meter (stolpe) fra grensehjørnet mot nabo på 
bnr 170. Gesimshøyde målt mot felles veiareal er 2,7 meter fri høyde. Til innvendig 
bjelkelag er fri høyde 2,5 meter. 
 
Plasseringen hindrer ikke ambulansetransport eller brannvern. Søkers 
parkeringsbehov er 2 plasser under tak og 1 åpen gjesteplass/snuplass for enhver.   
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Carporten består av 4 stolper og et tak, og plasseres slik at bilene står plassert som 
de gjorde før carporten ble bygget. 
Carporten er omsøkt ca. 1,5 til 2 meter fra eiendomsgrense mot vei. Det vil si ca. i 
grense regulert veiareal. I følge reguleringsplan for eiendommen skal avstand fra 
eiendomsgrense mot vei være minimum 5 meter, ved innkjøring vinkelrett på vei. 
Innkjøring til omsøkt carport er vinkelrett på vei. 
Som det kommer fram av redegjørelsen, er eiendommen søkt bevart uten store 
inngrep i eksisterende landskap. Flyttes carporten 5 meter sørover på eiendommen, 
må det gjøres inngrep i terreng og eksisterende vegetasjon. Videre må eksisterende 
brønn fjernes. 
Carporten har et bebygd areal på 18,5 m2 inkludert mellombygget til eksisterende 
brønnhus, gesimshøyde er 2,9 meter. 
Når boligen ble godkjent, ble samtidig framtidig plassering av garasje godkjent. 
Denne plasseringen er ca. den samme som det søkes om nå. 
Brannvesenet skriver i sin uttalelse at stigningsforholdet på veien er for bratt for 
deres biler, slik at deres utrykningsvogner ikke kan anvende oppkjørselen til noen av 
de 3 eiendommene.  Videre skriver de at brannbilene trenger en svingradius på 13 
meter og en veibredde på minimum 3,5 meter.  
Søker skriver at en brann i boligen på nr 15 ble slukket med slanger fra p-plassen 
ved Nebbaveien.  Videre skriver han at ambulanse har ved 3 anledninger snudd og 
parkert på søkers p-plass, der carporten står. Det kan den fortsatt gjøre, selv om 
carporten blir stående.  
 
Selv om carporten plasseres slik at bilene står plassert slik de gjorde tidligere, utgjør 
det en forskjell at det nå bygges en konstruksjon, carport, på området. 
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Lastebiler, sykebiler og vanlig biltrafikk kommer til alle de tre eiendommene i dag. 
Oppføring av carport vil likevel ikke endre denne muligheten.  
Det er ikke noe som tyder på at veien i nærmeste framtid vil bli bygget i henhold til 
reguleringsplanen, da veigrunnen er privat og det kun er 3 eiendommer som bruker 
veien.  
 
Da veien likevel ikke tilfredsstiller framkommelighet for brannbiler, og det kun er 2 
andre eiendommer som bruker atkomsten, vil ikke den omsøkte plasseringen av 
carporten utgjøre noen forskjell. Det vil dermed spare eiendommen for utsprenging 
samt at den spesielle eiendommen opprettholder sin særegne vegetasjon og 
utforming.  
 
Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en overvekt av fordeler som taler 
for dispensasjon. Rådmannen finner ikke at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt i dette tilfellet. Rådmannen innstiller derfor på at søknad om dispensasjon 
innvilges da det anses å foreligge en overvekt av fordeler iht. pbl. § 19-2, jf. 
ovenstående saksutredning. 
 
Rådmannen anser at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn og 
at tiltaket for øvrig er i samsvar med reguleringsplan, og innstiller derfor på at 
tillatelse til tiltak gis som omsøkt. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
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HTM-70/14 
Gnr 9 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt 
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Saksnr.:  14/02669-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 70/14 21.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 9 bnr 11, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2015, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i forurensningsloven § 41-6. 
 
 
Ås, 06.08.2014 
 
Trine Christensen Jan Fredrik Aarseth 
Rådmann Seksjonsleder VAR 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
1. Pålegg om oppgradering GB 9-11,  
2. Varsel om tvangsmulkt 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Forhåndsvarsel om pålegg, datert 15.01.2013 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med opprydding av avløpsforholdene i Ås kommune fikk eier av 
gjeldende eiendom pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg i administrativt 
vedtak av 12.02.2013. Fristen var satt til 01.07.2014.   
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen. Ås kommune har ikke mottatt søknad om 
utslippstillatelse. Eiendommens avløp drenerer til Solbergbekken. 
 
I nevnte brev av 12.02.2013, har eier av eiendommen blitt informert om at Ås 
kommune kan vurdere ileggelse av tvangsmulkt. 
 
Ås kommune varslet i brev av 02.07.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2015. 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 etter oversendelse av vedtak fra HTM. Tvangsmulkt er 
tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
Vurdering av saken: 
Saksbehandler hadde møtte med eier av eiendommen 08.10.2013. Etter dette har vi 
ikke hørt noe fra eier av eiendommen. Det vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et 
nødvendig virkemiddel for å få gjennomført oppgradering av separat avløpsanlegg på 
denne eiendommen.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i slike saker 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 
01.01.2015 og frem til Ås kommune har mottatt ferdigmelding for oppgradert 
avløpsanlegg. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet etter gjentatte 
fristutsettelser og påminnelser. Vi anser derfor at ileggelse av tvangsmulkt som 
virkemiddel er nødvendig for å få gjennomført oppgradering av avløpsanlegg på 
denne eiendommen som forutsatt i vedtatte tiltaksplan.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
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HTM-71/14 
Gnr 102 bnr 25 - Vedtak om tvangsmulkt 
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Saksnr.:  14/00879-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 71/14 21.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 102 bnr 25, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunal avløpsledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2015, 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, 06.08.2014 
 
Trine Christensen Jan Fredrik Aarseth 
Rådmann Seksjonsleder VAR 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
1. Pålegg om tilknytning GB 102-25 
2. Varsel om tvangsmulkt  

 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Varsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 06.02.2013 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune ga i vedtak av 08.03.2013 pålegg om tilknytning til kommunal 
avløpsledning for denne eiendommen. Eiendommen er registrert som bolig, og den 
er allerede tilknyttet kommunal vannledning. Gjeldende frist er 01.07.2014.  
 
Pålegg om tilknytning ble gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2. Vi er 
usikre på hvilken avløpsløsning eiendommen har per i dag, men det har aldri vært 
godkjent noe separat avløpsanlegg på eiendommen. Eiendommen er heller ikke med 
i den kommunale slamtømmeordningen. 
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.07.2014. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 06.08.2014 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket eller fått annen tilbakemelding fra eier i denne saken.  
 
I brev av 08.03.2013, har eier av eiendommen blitt informert om at Ås kommune vil 
vurdere ileggelse av tvangsmulkt. 
 
Ås kommune varslet i brev av 02.07.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2015. 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: 
Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, er ikke etterkommet. Det vurderes 
at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
pålegget. 
 
Alternativer: 
Boligen har per i dag innlagt kommunalt vann, men det foreligger ikke godkjent 
avløpsanlegg. I og med at det ligger kommunal avløpsledning i området, vil det ikke 
være noe alternativ å godkjenne et separat avløpsanlegg.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
I og med at det ikke foreligger godkjent avløpsanlegg og eiendommen har innlagt 
vann, oppfyller ikke denne eiendommene kravene i forurensningsforskriften kap. 12. 
Dette medfører forurensning fra avløpsvann til omgivelsene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i tilsvarende saker 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 
01.01.2015 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
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Konklusjon: 
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at 
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen. Eiendommen har 
ikke godkjent avløpsanlegg og dette medfører forurensning til omgivelsene. 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
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HTM-72/14 
Gnr 108 bnr 41 - Vedtak om tvangsmulkt 
Gå til saksliste  << Forrige sak    

 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Saksnr.:  13/05377-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 72/14 21.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 108 bnr 41 – Nordskogenveien 38, ilegges tvangsmulkt på 
kr 200 per dag, dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ikke er 
gjennomført og ferdigmeldt innen 01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 
01.01.2015, 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, 07.08.2014 
 
Trine Christensen Jan Fredrik Aarseth 
Rådmann Seksjonsleder VAR 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
1. Pålegg om tilknytning GB 108-41,  
2. Varsel om tvangsmulkt,  
3. Ledningskart GB 108-41 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt VA-nett, datert 03.12.2012 
Påminnelsesbrev, datert 06.11.2013 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta: 
Ås kommune ga i vedtak av 04.01.2013 pålegg om tilknytning til kommunalt 
vann- og avløpsnett for denne eiendommen. Eiendommen er registrert som 
fritidsbolig, men benyttes som bolig. Eiendommen ligger midt i et boligområde med 
kommunalt ledningsnett i veien rett utenfor. I henhold til eier, er det ikke innlagt vann 
på eiendommen og det er biologisk toalett. Gjeldende frist er 01.07.2014.  
 
Pålegget ble gitt med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2.  
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.07.2014. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 07.08.2014 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket.  
 
I brev av 04.01.2013 og 06.11.2013, har eier av eiendommen blitt informert om at Ås 
kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt. Eier har ved oppmøte hos 
kommunalteknisk avdeling 03.12.2013 søkt om utsettelse fra 01.01.2014 til 
01.07.2014, og fått innvilget denne utsettelsen. 
 
Ås kommune varslet i brev av 02.07.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2015. 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. 
 
Alternativer: 
I og med at eiendommen benyttes til boligformål og ligger midt i et boligområde med 
infrastruktur som vann og avløp rett utenfor eiendommen, kan vi ikke se at det 
foreligger alternativer i denne saken. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Dersom det er riktig at eiendommen ikke har innlagt vann, antar vi at de miljømessige 
konsekvensene ikke er så store. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i tilsvarende saker 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 
01.01.2015 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
 
Vurdering: 
Pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett, er ikke etterkommet. Det 
vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
pålegget om tilknytning. 
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Konklusjon: 
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 eiendommen. 
For å få en rettferdig fordeling av kostnader til infrastruktur som vann og avløp, 
samt oppnå best mulig miljø i bekker og vassdrag, bør tvangsmulkt 
iverksettes for å fremtvinge tilknytning til kommunalt ledningsnett for eiendommen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2015 
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