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Ås, 14.05.2019 

 
 

Kjetil Barfelt 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 771 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Referatsaker 
 
2/19 19/00643-2 Reglement for bruk av  idrettshaller - vedtatt htm 

21.06.18 - revidert Rådmannen 30.04.19 
3/19 19/00643-3 Trafikksikkerhetstiltak - Åsgård til modulskolen 

 
 
Drøfting 
 
5/19 17/01362-61 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan - oppfølging 

av vedtak i Kommunestyret 13.02.2019 
 
 
Delegerte vedtak 
 
4/19 14/00237-51 Delegerte vedtak byggesak - 30.03.2019 - 12.05.2019 

 
 

Saksnummer Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

15/02842-20 Gnr 107 Bnr 44 - Slorhøgda 37 – Garasje - 
Ferdigattest 

21.03.2019 JZ Innvilget 

18/03646-28 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Nybygg - 
Utomhusarealer og sykkelskur - 
Igangsettingstillatelse 

01.04.2019 ITH Innvilget 

18/00479-36 Gnr 54  bnr 368  - Tunveien 2 - Moer sykehjem - 
Utvidelse - Igangsettingstillatelse - IG-1 

01.04.2019 BSH Innvilget 

16/01046-10 Gnr 54 Bnr 429 - Heggveien 26 og 28 - Godkjent 
tillatelse til reseksjonering 

02.04.2019 ACG Innvilget 

19/00995-2 Gnr 42 Bnr 314 - Skogveien 41 - Bruksendring av 
kjelleretasje - Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

02.04.2019 ACG Innvilget 

18/03649-13 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 m.fl. - Nybygg - 
Studentboligbygg - HUS A1 – 
Igangsettingstillatelse nr. 1 - Grunn-, pele-, 
fundamenterings-, og betongarbeider 

02.04.2019 ITH Innvilget 

18/03650-7 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 m.fl. - Nybygg - 
Studentboligbygg - HUS A2 - 
Igangsettingstillatelse nr. 1 - Grunn-, pele-, 
fundamenterings- og betongarbeider 

02.04.2019 ITH Innvilget 

18/03711-8 Gnr 107 bnr 176 - Sjøskogenfaret 1 - Nybygg - 
Enebolig med sekundærleilighet - Dispensasjon - 
Tillatelse til tiltak 

04.04.2019 ITH Innvilget 

15/00435-
140 

Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås SLP - Person- og 
vareheis 11 - Midlertidig brukstillatelse 

04.04.2019 ITH Innvilget 

19/00927-2 Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 -  Ny 
garasje - Dispensasjonssøknad - Avslag 

05.04.2019 JZ Avslått 
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19/00530-2 Gnr 110 bnr 1 - Kjærnesveien 67 A og 67B - 
Søknad om sammenføyning - Tillatelse til tiltak 

05.04.2019 ACG Innvilget 

19/00893-2 Gnr 107 bnr 467 - Fåresloråsen 9 - Støyskjerm - 
Søknad om tillatelse i ett trinn 

05.04.2019 ACG Innvilget 

18/00536-99 Frogn - Gnr 70 bnr 68 - Belsjøveien 2 - Bølgen bad- 
og aktivitetssenter - Endringstillatelse og 
dispensasjon fra TEK10 

12.04.2019 BSH Innvilget 

18/00536-92 Frogn - Gnr 70 bnr 68 - Belsjøveien 2 - 
Nybygg/rehabilitering - Midlertidig brukstillatelse 
for deler av tiltaket MB-2 -  Plan U2, Plan U1, 
Frognhallen inklusiv idrettshall. 

12.04.2019 BSH Innvilget 

19/01077-2 Gnr 55 bnr 29 - Parallellen 14 - Rehabilitering av 
skorsteinspipe - Tillatelse til tiltak 

12.04.2019 JZ Innvilget 

13/03955-31 Gnr 111 Bnr 270 - Kjærneslia 15 - Enebolig - 
Ferdigattest 

12.04.2019 BSH Innvilget 

13/04952-3 Gnr 111 Bnr 270 - Kjærneslia 15 - Garasje - 
Ferdigattest 

12.04.2019 BSH Innvilget 

19/00428-5 Gnr 107 bnr 189 - Sjøskogenveien 22 B - 
Fasadeendring - Tillatelse til tiltak 

12.04.2019 BSH Innvilget 

18/02696-10 Gnr 108 bnr 208 - Tiursvingen 28 - Bruksendring - 
Ferdigattest 

12.04.2019 ITH Innvilget 

16/02506-96 Gnr 73 bnr 192 - Rustad skole - Riving - 
Ferdigattest 

12.04.2019 ITH Innvilget 

17/03439-33 Gnr 42 bnr 1 - Syverudveien 27H - Fjørfebygget - 
Søknad om dispensasjon fra energikrav 

12.04.2019 ACG Innvilget 

16/02506-99 Gnr 73 bnr 192 - Rustad skole - Heis - Midlertidig 
brukstillatelse 

12.04.2019 ITH Innvilget 

19/00939-4 Gnr 54 bnr 369 - Askeveien 3C - Enebolig - 
Dispensasjon fra grad av utnyttelse 

12.04.2019 BSH Innvilget 

18/02902-16 Gnr 74 bnr 10 - Gamle Kroervei 93 - Nybygg - 
Enebolig med sekundærleilighet - 
Igangsettingstillatelse 

12.04.2019 ITH Innvilget 

18/02542-33 Gnr 113 bnr 63 - Askehaugveien 87 - Nordby 
barnehage - Igangsettingstillatelse - For deler av 
tiltaket - IG-2 

23.04.2019 BSH Innvilget 

19/00956-2 Gnr 44 bnr 20 - Landåskollen 21 B   - Carport og 
tilbygg til bolig -  Tillatelse til tiltak i ett trinn 

24.04.2019 JZ Innvilget 

18/03654-7 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Skogveien 
studentboliger - Hus C 1 - Igangsettingstillatelse 
nr. 1 - Grunnarbeider, pele og fundamentering, 
betongarbeider 

24.04.2019 ITH Innvilget 

17/00057-10 Gnr 109 bnr 66 - Eikelibuen 10 - Støttemur - 
Igangsettingstillatelse 

24.04.2019 JZ Innvilget 

17/03270-5 Gnr 42 bnr 1- Chr. Magnus Falsens vei 18 – NMBU 
Tårnbygningen - Ventilasjon og sprinkling – 
Igangsettingstillatelse - Rom T132 

25.04.2019 ITH Innvilget 
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19/01186-2 Gnr 74 bnr 71 - Gamle Kroer vei 126 - Enebolig - 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 

29.04.2019 BSH Innvilget 

19/01047-4 Gnr 54 bnr 171 - Furuveien 18 – Nybygg av 
enebolig og riving av garasje - Søknad om 
tillatelse til tiltak 

30.04.2019 ACG Innvilget 

17/03060-31 Gnr 108 bnr 427 - Nordskogenveien 42 og 44 - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

02.05.2019 ACG Innvilget 

17/00293-
234 

Gnr 104 bnr 50 - REMA 1000 - Tilbygg – Nytt 
inngangsparti - Endringstillatelse 

02.05.2019 ITH Innvilget 

18/02816-10 Gnr 107 bnr 50 - Fålesloråsen 43 - Støttemur - 
Ferdigattest 

02.05.2019 BSH Innvilget 

18/02101-27 Gnr 108 bnr 453 - Tofaret 2A og 2 - Støyskjerm - 
Ferdigattest 

02.05.2019 BSH Innvilget 

19/01233-3 Gnr 69 bnr 27 - Kråkstadveien 64 D - Innvilget 
søknad om seksjonering 

02.05.2019 ACG Innvilget 

19/01216-3 Gnr 69 bnr 37 - Kråkstadveien 64 A - Innvilget 
søknad om seksjonering 

02.05.2019 ACG Innvilget 

18/02729-6 Gnr 111 bnr 39 - Kjærnesstranda 15 - Enebolig – 
Riving av eksisterende bolig og rammetillatelse ny 
enebolig - Dispensasjon 

03.05.2019 BSH Innvilget 

18/02599-15 Gnr 69 bnr 37 - Kråkstadveien 64 A og B  - HUS 2 - 
Dispensasjon - Bygging over regulert byggegrense 

03.05.2019 ITH Innvilget 

19/00783-2 Gnr 110 bnr 1 - Kjærnesveien 67 - Ny kårbolig på 
Fåle Nordre- Rammetillatelse 

03.05.2019 ACG Innvilget 

19/01070-11 Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Nybygg - Enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

03.05.2019 ITH Innvilget 

19/01187-3 Gnr 73 bnr 30 - Solveien 6 - Bruksendring - 
Tillatelse uten ansvarsrett 

03.05.2019 ITH Innvilget 

19/00572-9 Gnr 114 bnr  1 - Vinterbroveien - Bygging av vei- 
og VA-infrastruktur  - Igangsettingstillatelse 

03.05.2019 ITH Innvilget 

16/01450-40 Gnr 76 bnr 5 - Garderveien 114 - Enebolig - 
Igangsettingstillatelse 

03.05.2019 ITH Innvilget 

19/00016-10 Gnr 66 bnr 51 - Kråkstadveien 86 A - Enebolig med 
sekundærleilighet - Bruksendring av 
underetasje/innredning av 2. etasje - Tillatelse til 
tiltak 

03.05.2019 ITH Innvilget 

19/00721-3 Gnr 108 bnr 318 - Falkeveien 12 - Bod - 
Dispensasjon/Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - Avslag 

03.05.2019 ITH Avslått 

18/01683-12 Gnr 110 bnr 57 - Ekebergveien 13 A - 
Arealoverføring til gnr 110 bnr 56 

08.05.2019 ITH Innvilget 

18/03655-6 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Nybygg - 
Studentboligbygg - Hus C 3 - 
Igangsettingstillatelse nr. 1 – Grunnarbeider, pele 
og fundamentering samt betongarbeider 

08.05.2019 ITH Innvilget 
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16/02546-6 Gnr 114 Bnr 82 - Vinterbro terasse 16 - Nybygg - 
garasje - Ferdigattest 

08.05.2019 ITH Innvilget 

15/01105-39 Gnr 42 bnr 1 - Fougnerbakken 1, 3 og 12 - NMBU - 
Ombygging og fasadeendring - Ferdigattest 

08.05.2019 ITH Innvilget 

18/03770-5 Gnr 107 bnr 177 - Sjøskogenfaret 3 A - Garasje - 
Endring   
- Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

09.05.2019 ACG Innvilget 

19/01173-2 Gnr 111 Bnr 188 - Kjærnesveien 118 - Tilbygg på 
enebolig - Rammetillatelse 

09.05.2019 ACG Innvilget 

18/02190-13 Gnr 107 bnr 621 - Fålesloråsen 63 - Nybygg av 
garasje i 2 etasjer – Tillatelse til tiltak - 
Dispensasjon 

09.05.2019 ACG Innvilget 

19/00982-5 Gnr 8 bnr 6 - Drøbakveien 380 – Stall - Tillatelse til 
tiltak 

09.05.2019 BSH Innvilget 

19/00889-3 Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Søknad om 
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Avslag 

09.05.2019 JZ Avslått 

18/02298-12 Gnr 34 bnr 88 - Landåsveien 3A - Midlertidig 
brukstillatelse 

09.05.2019 ACG Innvilget 

18/00536-
102 

Gnr 70 bnr 68 - Belsjøveien 2 - Bølgen bad- og 
aktivitetssenter - Midlertidig brukstillatesle MB-3 
- resterende arbeider per 20.05.2019 

10.05.2019 BSH Innvilget 

19/00370-3 Gnr 73 bnr 399 - Solveien  17E – Ny enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

10.05.2019 ACG Innvilget 

16/00757-24 Gnr 42 bnr 1- Campus Ås - Fellesbygget - 
Igangsettingstillatelse nr. 2 - Fundamenter, 
råbygg/betongkonstruksjoner og 
limtrekonstruksjoner 

10.05.2019 ITH Innvilget 

19/00373-5 Gnr 73 bnr 398 - Solveien 17C og D – Ny enebolig 
med sekundærleilighet  
- Tillatelse til tiltak - Dispensasjon 

10.05.2019 ACG Innvilget 
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Saker til behandling  

HTM-29/19 
Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 -  Garasje og dispensasjon 
- Klage på avslag 
 
Saksbehandler:  Jurgita Zajanckauskaite Saksnr.:  19/00927-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/19 22.05.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av vedtak datert 05.04.2019. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 19/00927-2, klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Nils Erik Pedersen                                      Arve Bekkevard 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Enhetsleder byggesak og geodata             
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Vedlegg:  
1. Klage på avslag 
2. Avslag på søknad om dispensasjon, dok. 19/00927-2 
3. Tegninger: plan-, snitt- og fasade 
4. Situasjonskart 
5. Følgebrev 
6. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett/dispensasjon 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Saken gjelder søknad om ny garasje, til erstatning for eksisterende, samt 
dispensasjon fra kommuneplanens § 18.2 om maksimalt tillatt bebygd areal for 
garasjer og uthus på eiendommen. Søknaden ble avslått i administrativt vedtak av 
05.04.2019. Avslaget er påklaget av tiltakshaver.  
 
Klagen inneholder etter rådmannens syn ikke nye momenter som må medføre et 
annet resultat i saken enn det som følger av vedtak datert 05.04.2019. Rådmannen 
mener at vedtak om avslag på dispensasjonssøknad bør opprettholdes.  
 
 
Fakta i saken: 
Det er søkt om tillatelse til oppføring av ny garasje på 50 m2 til erstatning for 
eksisterende, samt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.2, 
2. kulepunkt: 
 
«Maksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 BYA per boenhet og 25 
m2 BYA per sekundærleilighet.» 
 
På eiendommen er det allerede oppført en garasje på 36 m2 samt ei lekestue som 
etter det opplyste fra tiltakshaver er på 9 m2. Eksisterende garasje på tomten søkes 
revet. Den nye garasjen og den eksisterende lekestuen vil da utgjøre totalt 59 m2, 
som er 9 m2 over det maksimalt tillatte.  
 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens bestemmelser og er avsatt til 
boligformål. Tomtearealet er 974 m2, utnyttelsesgrad iht. gjeldende plan er 30 %. 
Grad av utnytting med omsøkt tiltak vil bli 24 %.  
 
Dispensasjonssøknaden ble avslått i administrativt vedtak av 05.04.2019 i dok. 
19700927-2.  
 
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver, klagen er udatert, men registrert innkommet 
08.04.2019. Klagen er rettidig.  
 
 
Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad: 
I sin klage anfører klageren at det er urimelig at deres sønns lekehytte på 9 m2, hvor 
klageren kan knapt stå oppreist skal begrense størrelsen på den fremtidige garasjen. 
Klageren spør videre i sin klage om dette er rimelig.  
 
Klageren mener videre at Ås kommune gjør en svært stor sak ut av en liten lekehytte. 
Spørsmålet, ifølge klageren, er hvorvidt deres sønns lekehytte vesentlig tilsidesetter 
kommuneplanens bestemmelser. Klageren har det vanskelig for å se at det skulle 
være tilfelle og viser videre til at det samlede tiltaket med hensyn til bebygd areal 
(BYA) er godt innenfor tillatt utnyttelsesgrad på tomten.  
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Klageren reagerer videre på at lekehytter er definert som uthus og at uthus i 
kommuneplanen er regulert under bestemmelser om parkering. Det anføres videre 
fra klagerens side at et uthus ikke kan brukes til å parkere i og bør rimeligvis 
reguleres under tomtens tillatte utnyttelsesgrad. Klageren anfører videre at Ås 
kommune og byggesaksavdelingen tolker begrepet «uthus» på en unaturlig måte.  
 
Avslutningsvis anfører klageren at ved vurderingen av om fordelene er klart større 
enn ulempene, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i ulempene. I og med at alle 
naboene har underskrevet og samtykket til nabovarselet, kan det neppe påstås at det 
eksisterer ulemper med å beholde lekehytta, ifølge klageren. Under henvisning til det 
som er anført, mener klageren, at fordelene ved å la deres fire år gamle sønn 
beholde sin lille lekehytte er åpenbare.  
 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven 
(pbl.) § 19-2 annet ledd hvor følgende fremgår: 
«Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Rådmannens vurdering er at hensynene bak den aktuelle bestemmelsen i 
kommuneplanen om maksimal størrelse på garasje/uthus er å tilrettelegge for luft, lys 
og rom mellom bebyggelsen. Bestemmelsen skal på denne måten bidra til å 
begrense bebyggelsen på tomta, samt sikre at garasje og uthus blir underordnet 
hovedhuset. Dette er viktige hensyn og bestemmelsen skal derfor tolkes strengt. Det 
vil gå utover romsligheten på tomta dersom det bygges en større garasje. 
Størrelsen på den nye garasjen og den eksisterende lekehytta vil i sum overstige den 
fastsatte grensen på 50 m2 pr. boenhet og er i strid med bestemmelsen inntatt i 
kommuneplanens § 18.2 annet punkt. 
 
Søkeren har videre anført at man holder seg innenfor kravene nedfelt i 
kommuneplanen hva gjelder møne/gesimshøyde, størrelse, plassering av bygg, 
avstand til vei og parkeringskrav. Dette kan under enhver omstendighet ikke anses 
som et vektig argument i avveiningen, all den tid størrelsen på den nye garasjen og 
eksisterende lekestue i sum overstiger antall m2 angitt i kommuneplanen. Kravene til 
bebyggelsen nedfelt i kommuneplanen skal oppfylles i sin helhet. Klageren kan 
derfor ikke påberope seg delvis oppfyllelse av kravene som et argument for å 
innvilge dispensasjon.  
 
All den tid konklusjonen er at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, er 
det ikke nødvendig å foreta en videre interesseavveining hvor man vurdere fordeler 
og ulemper ved å gi dispensasjon.  
 
Rådmannen vil allikevel presisere at anførsler om personlige forhold kun i helt 
spesielle tilfeller kan tillegges vekt. Slike spesielle forhold foreligger ikke i denne 
saken.  
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Klager stiller spørsmål ved bygningsmyndighetens tolkning av begrepet «uthus». Til 
det kan det sies at uthus defineres som en frittliggende bygning som ikke brukes til 
beboelse. Den aktuelle lekehytta faller klart innenfor «uthus»- begrepet.  
 
Dersom man dispenserer fra bestemmelsen i dette konkrete tilfelle vil det skape 
presedens, og vil i realiteten åpne opp for endring av praksis når det gjelder 
praktiseringen av denne konkrete bestemmelsen i kommuneplanen. Rådmannen ser 
imidlertid at streng praktisering av bestemmelsen hvor man kun går utifra 
bestemmelsens ordlyd vil kunne resultere i urimelige utfall som f.eks. i dette konkrete 
tilfellet. Det er derfor viktig med avklaring i forhold til tolkning av bestemmelsen i de 
tilfellene hvor garasjen isolert sett ikke overstiger 50 m2, men hvor det er står andre 
bygninger på tomta slik at det overstiger 50 m2 totalt sett. Avklaringen er særdeles 
viktig i de tilfellene – som det foreliggende – hvor det samlede tiltaket ligger godt 
innenfor tillatt utnyttelsesgrad på tomten.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert 
05.04.2019. Rådmannen mener vedtak om avslag på dispensasjonssøknad dok. 
19/00927-2 bør opprettholdes. Klagen tas således ikke til følge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling: 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. 
HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av vedtak datert 05.04.2019. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 05.04.2019 dok. 19/00927-
2. Klagen tas således til følge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.2 annet 
punkt, vedrørende maksimal tillatt størrelse på garasje. 
 
HTM finner at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, og vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gnr. 73 bnr. 88 innvilges med 
hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1.  
 
 
HTM sin begrunnelse for vedtaket: 
HTM vurderer at hensynene bak formålet det dispenseres fra, og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt fordi: (…) 
 
Følgende fordeler ved å gi dispensasjon vurderes for å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering: (…) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er tre uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir 
partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-30/19 
Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02748-31 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 30/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 28/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 

avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 

Alternativene som utredes for østre linje er: 
a) Ø1: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Alternativ 2 i KVU Østre linje, som vist i figur 2 i denne saksutredningen 

 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 
d) H1: Kjølstadskogen, som vist i figur 6 i denne saksutredningen 
e) H2: Hagelunden (i dagen), som vist i figur 7 i denne saksutredningen 
f) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 

 
2. Det forutsettes at togparkeringsanlegget ikke er større enn det som kreves for å 

betjene Follobanen og L2. 
 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  22.05.2019 
Formannskapet    05.06.2019 
Kommunestyret    19.06.2019 
 
Vedlegg: 
1. Orientering om alternativer ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski 
2. Presisering av hensettingsanleggets størrelse 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015)  
Kommunestyrets vedtak i behandling av KVU, 09.12.2015, k-19/15 
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) 
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Kommunestyrets vedtak i behandling av hensettingsrapporten, 02.09.2015, k-46/15 
Rutemodell 2027 
Kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken 13.02.2019, k-2/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Bane NOR  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019  Side 14 av 87 

 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planinitiativ for togparkeringsanlegg og ny avgrening for Østre linje ble behandlet i Ås 
kommunestyre 13.02.2019, sak 2/19. I kommunestyrets vedtak framgår det at 
kommunen tillater oppstart av reguleringsplanarbeid for tiltakene uten forutgående 
kommunedelplan. Det settes en rekke forutsetninger for vedtaket, bl.a. at flere ulike 
alternativer skal utredes. 
 
Ås kommune har bedt om en silingsrapport som begrunner hvorfor enkelte 
alternativer for Østre linje og togparkering er silt ut før planprogrammet utarbeides. 
Silingsrapporten er vedlagt denne saken. 
 
Målet for ny avgrening for Østre linje er å øke kapasiteten på Ski stasjon, at tog fra 
indre Østfold kan kjøre inn i Follobanetunnelen og at kapasiteten for togtilbudet på 
Østre og Vestre linje kan økes som beskrevet i Rutemodell 2027. Kjøretiden for 
person- og godstog mellom Kråkstad og Ski skal minimum opprettholdes. 
 
Målet for togparkeringsanlegget syd for Ski er å dekke behovet for parkering av 
persontog. Parkeringsanlegget er nødvendig for at kapasiteten og frekvensen på 
togene mellom Oslo og Ski, og videre sydover mot Moss, kan økes i tråd med 
Rutemodell 2027. 
 
I planprogrammet ønsker Bane NOR å gå videre med utredning av fire alternativer 
for Østre linje (to traseer med enten høy eller lav plassering i terrenget), og tre 
alternativer for togparkering. 
 

 
Figur 1. Kartet viser to mulige traseer for Østre linje (Ø1 og Ø2), som begge kan etableres i lav 
eller høy variant. H1-H3 viser mulige plasseringer av togparkering. 
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Det er ikke mulig å kombinere alle alternativer for Østre linje med alle alternativer til 
togparkering. Kombinasjonsmulighetene av Østre linje (Ø1/Ø2) og togparkering 
(H1/H2/H3) er: 
Høy Ø1/Ø2 kan kombineres med H2 (togparkering ved Hagelunden i dagen) 
Lav Ø1/Ø2 kan kombineres med H3 (togparkering i fjellhall under Hagelunden) 
 
Togparkeringsalternativ H1 er det eneste alternativet det er mulig å kombinere med 
alle de ulike alternativene for Østre linje. 
 
Bane NOR ønsker å utarbeide planprogram for utredning av alle disse alternativene.  
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
Flere alternativer for Østre linjes forbindelse mot Oslo er tidligere behandlet av Ås 
kommunestyre, 09.12.2015, sak 19/15. Alternativer for togparkeringsanlegg er 
behandlet i kommunestyret 02.09.2015, sak 46/15. 
 
Planinitiativ for togparkeringsanlegg og ny avgrening for Østre linje ble behandlet i Ås 
kommunestyre 13.02.2019, sak 2/19. I kommunestyrets vedtak framgår det at 
kommunen tillater oppstart av reguleringsplanarbeid for tiltakene uten forutgående 
kommunedelplan, men det er gitt en rekke forutsetninger om bl.a. utredninger av 
ulike alternativer. 
 
Ås kommune har bedt om en silingsrapport som begrunner hvorfor enkelte 
alternativer for Østre linje og togparkering er silt ut før planprogrammet utarbeides.  
 
Silingsrapporten 
Mål for prosjektet 
Målet for ny avgrening for Østre linje er å øke kapasiteten på Ski stasjon, at tog fra 
indre Østfold kan kjøre inn i Follobanetunnelen og at kapasiteten for togtilbudet for 
Østre og Vestre linje kan økes som beskrevet i Rutemodell 2027. Kjøretiden for 
person- og godstog mellom Kråkstad og Ski skal minimum opprettholdes. 
 
Målet for togparkeringsanlegget syd for Ski er å dekke behovet for parkering av 
persontog. Rutemodell 2027 vil gi et mye bedre tilbud til togreisende gjennom økt 
kapasitet og frekvens, både mellom Oslo-Ski og videre sydover mot Moss, og er 
avhengig av togparkering for å kunne realiseres. 
 
Tekniske forutsetninger 
Bane NORs tekniske regelverk må legges til grunn for jernbaneløsningene. 
 
Normalkravet for stigning for jernbane med blandet trafikk (person- og godstrafikk) er 
12,5 ‰, dvs. 12,5 meter per km. Største tillatte stigning er 20 ‰. 30 ‰ kan tillates på 
korte strekninger opp til 300 m. For de siste 1000 m inn mot sporveksel med Vestre 
linje før Ski stasjon er kravet 12,5 ‰ for å sikre at lange godstog kommer i gang igjen 
dersom de må stoppe for rødt signal. For togparkeringsanlegg skal stigning/fall ikke 
overstige 2 ‰. 
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Pga. store løsmassedyp vil det ikke være teknisk gjennomførbart å etablere 
fjelltunnel på hele strekningen mellom Ski og Kråkstad og samtidig overholde 
kravene til maksimal stigning/fall for jernbanen. 
 
Utvikling av alternative løsninger og siling av alternativer 
Bane NORs arbeid med å utvikle alternative løsninger har blitt gjort i flere steg. 
Alternativer som har vist seg å være urealistiske, ha svært dårlig måloppnåelse eller 
å ha uakseptable konsekvenser er silt vekk underveis i arbeidet. 
 
Østre linje 

 Det er tatt utgangspunkt i alternativene som ble utviklet/foreslått i forbindelse 
med «KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo» 

 Det er utviklet en alternativ linjeføring for Østre linje for mulig bedre tilpasning 
til landskap og bebyggelse (Figur 2) 

 Det nordre alternativet fra KVU er silt ut (Figur 4) 

 Det er gjort en ny vurdering av mulighet for direkte kobling inne i 
Follobanetunnelen 

 Det er sett på mulighet for tunnelløsning for de gjenværende alternativene 

 Det er gjort vurdering av et innspill til løsning fra Norsk Bane 

 Det er anbefalt hvilke alternativ for avgrening som føres videre til offentlig 
planprosess 
 

Togparkering 
For togparkeringsanlegg har det vært to silingsperioder; etter 
kommunestyrebehandlingen av «Hensetting Østlandet» i september 2015, og som 
en del av forberedelsene til planprosessen. Ved kommunestyrebehandlingen i 2015 
tok Ås kommune utredningen til orientering, men bemerket at anlegget ikke måtte 
legges på dyrket eller dyrkbar jord, og at lokaliseringen må hensynta behovet for 
hyppigere togavganger fra Ås 
 
Første silingsperiode (siling etter kommunestyrevedtak i 2015):  

 Det er tatt utgangspunkt i alternativene som ble utviklet/foreslått i forbindelse 
med «Hensetting Østlandet» (figur 5) 

 Alternativer som ligger på dyrka mark er tatt ut som følge av 
kommunestyrevedtak (samt uttalelser fra Akershus fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 

 
Andre silingsperiode (forberedelse til planprosess): 

 Det er utviklet nye lokaliseringsalternativer med utgangspunkt i områdene 
Kjølstadskogen og Hagelunden, som vist i tabell 5-1 i vedlegg 1. 

 Det er i tillegg vurdert andre innspill til lokalisering av togparkeringsanlegg: 
Nord for Vestby, syd for Kråkstad og i direkte tilknytning til Ski stasjon 

 De 7 mest aktuelle løsningene for togparkeringsanlegg med utgangspunkt i 
Kjølstadskogen og Hagelunden er systematisk vurdert. Fire av disse er silt ut, 
som vist i vedlegg 1, s 29-32. 

 Det er anbefalt tre alternativ for togparkering som føres videre til offentlig 
planprosess 

 
Alternativene for togparkering er vurdert etter følgende tema: 
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 Tekniske konsekvenser (oppfyllelse av teknisk regelverk samt spesifikasjoner 
iht. «Veileder for driftsbanegårder og hensettingsområder», bl.a. vurdering av 
sporgeometri, kapasitet, fleksibilitet og drift- og vedlikehold) 

 Miljø og samfunn (ikke-prissatte konsekvenser) 

 Kostnadsnivå 
 
 
Alternativer som er vurdert og bortsilt for Østre linje 
 
Vurderte alternativer fra KVU 
Ved utarbeidelse av KVU ble det i utgangspunktet vurdert ni konsepter:  

1. Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon,  
2. Planskilt forbindelse mellom Østre linje og Follobanen nord for Ski stasjon  
3. Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje 
4. Ny jernbanetrasé langs ny E18 fra Spydeberg til Ski (påkobling til Vestre linje 

sør for Ski) 
5. Bussmating til hovedstasjoner som supplement til eller erstatning av 

jernbanedrift på Østre linje 
6. Direktebuss mellom Indre Østfold og Oslo sentrum – som supplement til eller 

erstatning av jernbanedrift på Østre linje 
7. Lokalt banetilbud for persontrafikk på Østre linje (mating til Ski stasjon) 
8. Direkteført godsspor fra Østre linje mot Alnabru – for å avlaste Ski stasjon 
9. Østre linje legges i ny trasé mellom Knapstad og Ås, med påkobling til Vestre 

linje sør for Ås slik at togene på Østre linje kan betjene Ås stasjon. 
 
De ni konseptene ble vurdert i forhold til hverandre i en silingsprosess, hvor 1, 3, 5 
og 9, samt 0-alternativet, ble videreført til nærmere utredninger og analyser. Bare 
konsept 1 ble vurdert å oppnå alle målene som var satt i KVU-arbeidet: Kortere 
reisetid, unngå bytte, økt kapasitet og forutsigbarhet/punktlighet.  
 
KVU-en anbefalte at konsept 1 ble utredet videre. Nedenfor følger en redegjørelse 
for de ulike variantene som er vurdert for konsept 1. Konsept 2 er også vurdert på 
nytt, i henhold til kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken. 
 
Konsepter for planskilt forbindelse i KVU for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot Oslo 
(2015) (kilde: Jernbaneverket) 

 

 Hovedkonsept Varianter  
1 Planskilt forbindelse mellom Østre og 

Vestre linje sør for Ski stasjon 
 Avgrening fra Østre linje sør for Kråkstad (1B) 

 Avgrening fra Østre linje nord for Kråkstad 
o Avgrening nord for Kråkstad (1A) 
o Avgrening rett nord for Kråkstad (1C) 
o Avgrening rett sør for Ski (1D) 

 

2 Planskilt forbindelse mellom Østre linje 
og Follobanen nord for Ski stasjon 

 Trasé via Ski stasjon (2A) 

 Trasé utenom Ski stasjon (2B) 

 

 
Konsept 1 ble innledningsvis vurdert i fire varianter som vist i tabellen over. Variant 
1B ble tidlig silt bort fordi jernbanen ikke kunne legges i eksisterende E18-trasé, det 
er vanskelige grunnforhold ved Østensjøvann og det er betydelige konflikter med 
kulturminner vest for Kråkstad. 
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Konsept 1 ble i KVU-arbeidet videre detaljert og optimalisert til de to linjevariantene 1 
og 2 som er vist i figuren under. Disse er brukt som utgangspunkt i videre 
forberedelser til planarbeidet. Det er utviklet et alternativ 3 i forberedende fase før 
reguleringsplan, hvor det er søkt etter en bedre tilpasning til landskap og 
eiendommer. Alternativ 2 i figuren er silt ut på grunn av krapp kurve inn mot Ski 
stasjon som gir feil belastning for godstog som venter på å komme inn på Ski 
stasjon, lengre kjøretid til Ski og dårlig komfort for reisende.  
 

 
Figur 2. Alternativene 1 og 2 ble foreslått i «KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo», mens 
alternativ 3 ble utviklet etterpå, med bedre landskapstilpasning. Øverst i bildet er dagens linje. 

 
Konsept 2, planskilt forbindelse nord for Ski, ble i utgangspunktet silt ut i KVU-
prosessen. Ås kommunestyre har etterspurt ny utredning av alternativ der 
eksisterende Østre linje beholdes fram til Ski, men likevel blir tilknyttet Follobanen. 
Konsept 2 fra KVUen er derfor vurdert av Bane NOR på nytt. Ingen av de skisserte 
løsningene anbefales av Bane NOR. Begrunnelsen er at løsningene vil kreve at 
Follobanetunnelen stenges i lengre tid, vil medføre svært kompliserte og kostbare 
tunnelanlegg og reduserer kapasiteten i Follobanetunnelen merkbart i driftsfasen. 
 
Østre linje i tunnel 
Ved behandling av planinitiativsak i Ski kommune vedtok kommunestyret at det ikke 
er aktuelt å tillate noe annet enn tunnel eller kulvert for Østre linje som bevarer dyrka 
mark. Bane NOR har vurdert at fjelltunnel på hele strekningen mellom Ski og 
Kråkstad ikke er teknisk gjennomførbart grunnet store løsmassedyp. Bane NOR 
anbefaler ikke å utrede løsmassetunnel videre. Dette er på grunn av høye kostnader, 
dårlige grunnforhold (kvikkleire) som gjør anleggsarbeidet utfordrende, omfattende 
behov for flomsikring og driftsutfordringer knyttet til vanninnstrømning i tunnel og 
negative konsekvenser ved omlegging av vassdrag. Det er også usikkerhet rundt om 
arealet over tunnelene kan brukes som dyrka mark i ettertid. 
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Alternativ fra Norsk Bane 

 
Figur 3. Norsk Banes forslag til ny trasé for Østre linje, foreslått i brev til grunneierlaget. 

 
Et annet alternativ som ikke gir de samme konfliktene med Follobanen som konsept 
2 fra KVUen, er foreslått av Norsk Bane i brev til grunneierlaget Østre linje 
03.12.2018. Skisse av foreslått løsning er vist i figur 3. 
 
Bane NOR vurderer at forslaget ikke ivaretar de ønskede mål/effekter for ny 
avgrening for Østre linje, herunder minimum opprettholdelse av dagens kjøretid, 
større kapasitet på den nordlige delen av Østre linje med dobbeltspor for 100 km/t 
mellom Ski og Kråkstad, nedleggelse av planovergangen ved Industriveien i Ski, 
nedleggelse av eksisterende banetrasé gjennom den bymessige bebyggelsen i Ski 
og mulighet for mer fleksibel og passasjervennlig plattformbenyttelse på Ski stasjon 
ved at alle tog til/fra Østre linje benytter Finstad-tunnelen. Løsningen er også 
anleggsteknisk utfordrende. Bane NOR anbefaler ikke at alternativet utredes videre. 
 
Alternativer som ønskes utredet for Østre linje 
Ved avgrening fra Østfoldbanens Vestre linje til ny Østre linje kan utgående spor (fra 
Ski) gå enten ca. 15 meter over Vestre linje, eller ca. 15 meter under. For de to 
vurderte traséløsningene for ny Østre linje mellom Ski og Kråkstad er det derfor 
utviklet en høy og en lav variant av hvert alternativ. Bane NOR ønsker derfor å 
vurdere fire ulike løsninger for ny innføring for Østre linje – dvs. det er to ulike traseer 
med hver sin høye/lave variant, avhengig av om avgrening i vest skjer under eller 
over Vestre linje. Høye eller lave linjer gir ulike konsekvenser for omgivelsene. 
Traseene i plan er like for de høye og lave variantene, men plassering i terreng og 
inngrep (skjæringer/fyllinger) vil variere. Traseene for linjene som ønskes utredet er 
vist i figuren under. 
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Figur 4. Traséer for østre linje som ønskes utredet videre i høy og lav variant. 

 
I de lave alternativene av Ø1 og Ø2 går sydgående Østre linje under Vestre linje. I 
dalen nord for Østensjøvannet går jernbanen på en 4,5-5,5 meter høy fylling, som 
vist på figur 4-9 i vedlegg 1. Videre går traseen i tunnel under åsen syd for 
Hagelunden og videre i dagen fram til Kråkstad. 
 
I de høye alternativene av Ø1 og Ø2 går sydgående Østre linje over Vestre linje. I 
dalen nord for Østensjøvannet går jernbanen på en 17-22 meter høy bru, som vist på 
figur 4-10 i vedlegg 1. Videre går traseen i en skjæring gjennom åsen syd for 
Hagelunden og videre i dagen fram til Kråkstad. 
 
Alternativer som er vurdert og bortsilt for togparkering 
 
Hensetting Østlandet (silt ut etter kommunestyrebehandling i 2015) 
Med bakgrunn i planlagt økt togtilbud for Østlandsområdet og dermed økt behov for 
togparkering, utførte Jernbaneverket utredningen Hensetting Østlandet (datert 
10.06.2015). I delområde Ski syd ble det vurdert 10 ulike konsepter/arealer. 
Alternativene ble vurdert etter følgende kriterier; tomtogkjøring, strekningskapasitet, 
robusthet, investeringer og drift, og fleksibilitet. Alternativene er vist i figuren under. 
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Figur 5. Alternativer for plassering av togparkeringsanlegg, fra utredningen Hensetting 
Østlandet. 

 
Det ble gjennomført en høring av utredningen i 2015. Utredningen ble behandlet i 
kommunestyrene i Ås og Ski kommuner 2.9.2015. Kommunestyrene pekte blant 
annet på betydningen av jordvern i området. I etterkant av dette har Bane NOR gjort 
en ny vurdering av utredningen og sett på hvilke alternativer som i minst grad 
beslaglegger dyrka mark. 
 
Alternativ 1, 4, 6, 7 og 8 er vurdert som uaktuelle på grunn av beslag av dyrka mark. 
Alternativ 10 ble også vurdert som uaktuelt, men her ønsker Bane NOR å utrede en 
plassering under eller over bakken i nord-sør-retning. 
 
Alternativ 2 og 5 har ikke tilstrekkelig med areal for å løse togparkeringsbehovet og 
er dermed uaktuelle. 
 
Alternativ 9 (samt 5 og 7) har stor avstand til Ski stasjon og medfører store årlige 
merkostnader til tomtogkjøring og begrenser kapasiteten på Vestre linje. Når mange 
togsett skal inn til togparkeringsanlegget i løpet av kort tid vil det bli problemer med 
kapasiteten på Vestre linje. Det vil være en meget intens trafikk henholdsvis fra og til 
togparkeringsanlegget både morgen og kveld. Denne trafikken vil resultere i 
restriksjoner for den øvrige trafikken på Vestre linje. Jo kortere strekning mellom Ski 
stasjon og togparkeringsanlegget, desto kortere periode med restriksjoner blir det for 
den øvrige trafikken. Alternativt, for å unngå restriksjoner på øvrig trafikk på linjen, 
kan det etableres ekstra spor mellom Ski og togparkeringsanlegget. Det er derfor en 
fordel å plassere anlegget nærmest mulig Ski stasjon for å hindre øvrig togtrafikk 
minst mulig og unngå behov for ekstra spor over en lang strekning. 
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Med bakgrunn i dette har Bane NOR valgt å sile bort de øvrige alternativene fra 
Hensetting Østlandet og kun utrede videre alternativer med utgangspunkt i alternativ 
3 (Kjølstadskogen) og alternativ 10 (Hagelunden). 
 
Alternativer for togparkering som er vurdert i forberedende fase før reguleringsplan 
Bane NOR har med utgangspunkt i alternativ 3 (Kjølstadskogen) og alternativ 10 
(Hagelunden) sett på mer detaljerte løsninger for plassering av togparkering innenfor 
disse områdene. Det er innledningsvis vurdert 11 ulike varianter av løsninger, som 
alle er silt ut av ulike årsaker. En detaljert gjennomgang av løsningene finnes i 
vedlegg 1, kapittel 5.1.2.  
 
Det er videre gjort en grundigere vurdering av syv ulike løsninger for togparkering i 
Kjølstadskogen og Hagelunden, hvorav fire av løsningene er silt ut:  
 

- Togparkering parallelt med ny E18 i Kjølstadskogen/Holstadmarka. Silt ut på 
grunn av store negative konsekvenser for kulturminner, naturmangfold og 
friluftsliv.  

- Togparkering parallelt med ny E18 i Kjølstadskogen/Holstadmarka, delvis i 
tunnel. Silt ut på grunn av stor negativ konflikt med naturmangfold, 
kulturminner og friluftsliv, samt høye kostnader.  

- Togparkering i sirkel i Kjølstadskogen/Holstadmarka. Silt ut på grunn av stort 
arealinngrep, store konflikter med friluftsliv, naturmangfold, kulturminner, samt 
høye kostnader.  

- Togparkering i sirkel i Kjølstadskogen/Holstadmarka, delvis i fjelltunnel. Silt ut 
på grunn av stort arealinngrep, store konflikter med friluftsliv, naturmangfold, 
kulturminner, samt høye kostnader. 

 
Togparkeringsanlegg nord for Vestby 
Det har vært foreslått å legge togparkeringsanlegget lenger unna Ski på arealer nord 
for Vestby. Togparkeringsanlegg nord for Vestby kunne vært plassert ca. 13 km syd 
for Ski som er den nordligste muligheten hvor det finnes egnet areal (skog). 
 
Alternativet er vurdert av Bane NOR. På grunn av avstanden til Ski er det negative 
konsekvenser mht. tomkjøring av opptil 55 togsett med årlige ekstra driftskostnader. 
Trafikken med togene som skal parkeres ville gitt økt støybelastning for beboere 
langs Vestre linje, spesielt gjennom Ås, noe som er særlig problematisk 
kveld/natt/tidlig morgen. Den aktuelle tomkjøringen vil primært skje mellom kl. 01 og 
kl. 02 om natten, og mellom kl. 04 og kl. 05 om morgenen. 
 
En konsekvens av plassering så langt syd på Vestre linje er redusert mulighet for 
vedlikehold av baneinfrastrukturen mellom Ski og Vestby, hvor vinduet for 
vedlikehold reduseres fra 4 timer/natt til 2 timer/natt.  
 
Bane NOR anbefaler ikke at alternativet utredes videre.  
 
Togparkeringsanlegg syd for Kråkstad 
Det har vært foreslått å legge togparkeringsanlegget lenger unna Ski på arealer syd 
for Kråkstad, ca. 9 km sydøst for Ski.  
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Bane NOR har vurdert alternativet. Dette alternativet er svært kostbart. Ved 
plassering av togparkeringsanlegget syd for Kråkstad må togparkeringen etableres i 
fjellhall mellom Kråkstad og Skotbu for å unngå dyrka mark og det vil være behov for 
å forlenge strekningen med dobbeltspor fra Kråkstad fram til anlegget (ca. 1 km) med 
økte investeringskostnader. 
 
Alternativet vil medføre et stort omfang av ekstra tomkjøring med årlige ekstra 
driftskostnader. Tomkjøringen til anlegget vil medføre støybelastning for omgivelsene 
på hele strekningen, som er særlig problematisk kveld/natt/tidlig morgen gjennom 
Kråkstad. Tomkjøringen gir også redusert mulighet for vedlikehold av 
baneinfrastrukturen mellom Ski og Kråkstad. 
 
Bane NOR anbefaler at alternativet ikke utredes videre.  
 
Togparkering i fjell rett syd for Ski stasjon 
Bane NOR har fått et innspill om å etablere togparkeringsanlegg i fjellhall i direkte 
tilknytning til Ski stasjon. Ideen tar utgangspunkt i avgrening nord for plattformene på 
Ski stasjon. Dette innebærer at togene som kjører inn/ut av togparkeringsanlegget 
ikke får betjent Ski stasjon, noe som har vært et krav til løsningene som har vært 
utredet (togene skal kunne starte og slutte sin rute på Ski stasjon). 
 
Anlegget vil bare kunne romme 8-10 togsett, mot 40 togsett som har vært kravet (i 
ettertid justert til 30). Det er ikke plass til vaskehall og verksted, og ikke plass til 
tilstrekkelig adkomstspor. For å få areal til alle togsettene vil det bli nødvendig å 
etablere togparkering også andre steder. Området har tykt løsmassedekke og det er 
usikkert om løsningen er gjennomførbar mht. fjellhall. 
 
Bane NOR anbefaler at alternativet ikke utredes videre.  
 
Alternativer som ønskes utredet for togparkering 
Bane NOR ønsker å utrede tre alternativ for togparkeringsanlegg, videre kalt H1-H3. 
Parallelt med planarbeidet har jernbanedirektoratet gjennomgått parkeringsbehovet 
på nytt (vedlegg 2). Basert på de siste vurderinger er det foretatt en reduksjon av 
behovet for togparkering fra 40 + 15 plasser til 30 plasser sør for Ski. Skissene som 
vises under er utarbeidet før presiseringen fra jernbanedirektoratet ble lagt frem. Det 
reelle omfanget av sporområdet vil dermed være noe mindre enn det som vises på 
skissene. Skissene viser ikke arealer til verksted, vaskehall o.l. 
 
Alternativ H1 langs Vestre linje mot Kjølstadskogen er en løsning i dagen og denne 
kan kombineres med alle varianter av ny trasé for Østre linje. Alternativ H2 og H3 
ligger i skogsområdet syd for Hagelund mellom Hauger og Frogner på grensen 
mellom Ås og Ski, henholdsvis i dagen eller i fjell. H2 (i dagen) betinger valg av høy 
trasé, mens H3 (fjellanlegg) betinger lav trasé av alternativene for ny Østre linje. 
 
H1 – Kjølstadskogen langs Vestre linje 
Togparkeringsanlegget ligger vest for og parallelt med Vestre linje på terreng. 
Anlegget strekker seg ned mot ny E18. Det kan etableres inn- og utkjøring for tog 
både i nordlig og i sydlig ende av anlegget Det kan etableres kjøreadkomst for bil til 
anlegget fra planlagt kryss på ny E18. Se plassering av togparkeringen i figur 6. 
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Figur 6. Togparkering, alternativ H1 

 
H2 – ved Hauger/ Nordre Frogner (i dagen) 
Togparkeringsanlegget ligger i dagen oppe på åsen mellom Hauger og Nordre 
Frogner i skjæring i terrenget. Løsningen gir ikke sporforbindelse til Vestre linje mot 
sør. Kjøreadkomst til anlegget kan etableres fra dagens E18. Alternativet er vist i 
figure 7. 
 

 
Figur 7. Togparkering, alternativ H2 (i dagen) 

 
H3 – ved Hauger/ Nordre Frogner (fjellhall) 
Togparkeringsanlegget ligger i fjellhall inne i åsen mellom Hauger og Frogner. 
Løsningen gir ikke sporforbindelse til Vestre linje mot sør. Kjøreadkomst for bil til 
anlegget kan etableres fra dagens E18 via tunnel. Alternativet er vist i figur 8. 
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Figur 8 Togparkering, alternativ H3 (fjellhall) 

 
Løsninger som Bane NOR ønsker å utrede videre 
Silingsarbeidet forut for reguleringsplanfasen har dannet grunnlaget for hvilke 
alternativ Bane NOR ønsker å ta med til videre planprosess og konsekvensutredning. 
Løsningene som ønskes videre utredet er 2 traseer for Østre linje (Ø1 +Ø2), begge i 
lav og høy utgave, og 3 alternativer for togparkeringsanlegg, to over bakken (H1 + 
H2) og ett under bakken (H3).  
 

 
Figur 9. Samlet konsept. Alternativer for Østre linje og togparkering. 
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Togparkeringsalternativ H1 er det mulig å kombinere med alle de ulike alternativene 
for Østre linje. Alternativ H2 er det bare mulig å kombinere med de høye 
alternativene av Ø1 og Ø2, mens H3 er det bare mulig å kombinere med de lave 
alternativene av Ø1 og Ø2. 
 
Utredningsområdet vil avgrenses basert på behov for å ha tilstrekkelig areal for ny 
trasé for Østre linje og togparkeringsanlegget, inkludert arealbehov i 
anleggsperioden. I tillegg til plassene for parkering av togsettene må det være plass 
til å manøvrere togene, plass til vaskehall, serviceanlegg og verksted. Illustrasjonene 
av togparkeringsanleggene har med plass til 40 togsett. Behovet er i ettertid redusert 
til 30, jf. e-post fra jernbanedirektoratet. Verksted o.l. kommer i tillegg. Det må også 
være kjøreadkomst inn på anlegget og parkering for lokførere og andre som skal 
jobbe ved anlegget. 
 
Vurdering: 
Prosess 
Bane NOR har gjort innledende vurderinger av ulike plasseringer av togparkering og 
trasé for ny Østre linje. Rådmannen mener den vedlagte silingsrapporten viser at 
Bane NOR har gjort et omfattende søk etter egnede arealer for slike anlegg i 
områdene syd for Ski stasjon. Rådmannen aksepterer premisset om at 
parkeringsanlegget, som skal betjene Follobanen og lokaltogene mellom Oslo og Ski, 
plasseres i nærhet til Ski stasjon, for å unngå unødvendig tomtogkjøring. 
 
I henhold til kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken (K-sak 2/19), forutsettes det 
at flere alternative plasseringer for ny østre linje og togparkering konsekvensutredes 
fullt ut, slik at kommunen gis et reelt valg mellom alternativene. Bane NOR ønsker nå 
å gå videre med utredning for fire alternativer for Østre linje (to traseer, med høy eller 
lav plassering i terrenget), og tre alternativer for togparkering, som redegjort for over. 
Bane NORs forslag innebærer at det er åtte mulige kombinasjoner av togparkering 
og østre linje som utredes. Rådmannen ønsker i tillegg at alternativ 2 fra KVU Østre 
linje utredes videre. Traséen kan kun kombineres med togparkering på plassering 
H1. Rådmannen anser at valgmulighetene med dette er ivaretatt. 
 
Ingen av områdene som utredes vil oppleves som konfliktfrie når store 
infrastrukturanlegg skal plasseres. Områdene har stor verdi blant annet for friluftsliv, 
naturmangfold, landbruk og kulturlandskap. Rådmannen forutsetter at Bane NOR i 
det videre planarbeidet gjennomfører en grundig utredningsprosess for både ny 
linjeføring og togparkering, for å identifisere de alternativene som gir minst mulig 
negative virkninger for miljø og samfunn. 
 
Rådmannen vurderer at det er svært viktig å få etablert et bedre rutetilbud med tog 
for innbyggerne i Ås. Ås stasjon vil nyte godt av utbedringene i tilbudet som skal 
innføres i 2027, i form av kortere reisetid mot Oslo og kvartersavganger i rushtid. For 
å få innført nytt rutetilbud, er Bane NOR avhengig av å få etablert togparkering innen 
2024, slik at innkjøp av nye togsett kan gjennomføres i god tid før 2027.   
 
Alternativer for Østre linje 
Rådmannen støtter at Bane NORs foreslåtte alternativer utredes videre. Det er en 
forutsetning at ny Østre linje må planlegges slik at tekniske krav overholdes, og at 
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strekningen skal gå mellom Ski stasjon og Kråkstad stasjon. Rådmannen har 
forståelse for at dette gir få valgmuligheter med tanke på mulige trasévalg.  
 
Alle Bane NORs alternativer for Østre linje har spesielt store konsekvenser for dyrka 
mark og kulturlandskap, samt boligområder og gårdsbruk ved Kjølstadhøgda. 
Alternativene berører også friluftsliv og naturmangfold. Med tanke på jordvern vil det 
være liten forskjell mellom Ø1 og Ø2. Et foreløpig anslag gjort av Follo 
landbrukskontor viser at rundt 100 dekar dyrka jord (ca 25 dekar i Ås og ca 75 dekar i 
Ski), det meste av svært god jordkvalitet, vil bli varig omdisponert. Betydelig mer vil 
bli berørt i anleggsperioden. Lav linje vil kunne redusere varig omdisponert areal i Ås 
noe, avhengig av tunnelløsning. 
 
Alternativ 2 fra KVU (figur 2), som tidligere er silt ut, vil samlet sett gi betydelig mindre 
uheldige konsekvenser for kulturlandskapet og vil redusere varig omdisponert 
jordbruksareal. Rådmannen mener at også dette alternativet bør utredes nærmere. 
Alternativet er silt ut av Bane NOR pga. lengre reisetid, og en krapp kurve inn mot 
Ski stasjon som gir feil belastning for godstog. Rådmannen mener det ikke er 
åpenbart at disse forholdene bør veie tyngre enn de store konsekvensene for dyrka 
mark som andre linjeføringer vil medføre. Traséen kan kun kombineres med 
togparkering på plassering H1. 
 
I alle alternativene anser rådmannen det som svært viktig at avbøtende tiltak for 
landbruket utredes og vektlegges, i tilfeller der dyrka og dyrkbar jord går tapt eller 
eiendommer blir uhensiktsmessig delt opp av jernbanen. 
 
I henhold til kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken, skal utredningen av østre 
linje omfatte alternativ der eksisterende østre linje beholdes fram til Ski, men likevel 
blir tilknyttet Follobanen. Bane NOR har i vedlagte silingssak gjort en ny vurdering av 
alternativene med påkobling nord for Ski, som ble silt bort i KVU-prosessen, samt et 
alternativ fra Norsk bane. Ingen av de skisserte løsningene anbefales av Bane NOR. 
Alternativene fra KVU vil medføre svært kompliserte og kostbare tunnelanlegg og vil 
redusere kapasiteten i Follobanetunnelen. Forslaget fra Norsk Bane vurderes å ikke 
ivareta de ønskede målene for ny avgrening for Østre linje, og å være anleggsteknisk 
utfordrende. Traseen vil også medføre rivning av en rekke boliger, herunder et nyere 
boligfelt på Søndre Finstad. Rådmannen mener vurderingene som er blitt gjort er 
tilstrekkelige til å sile bort disse alternativene. 
 
Togparkering 
Bane NOR har i hovedsak pekt på to områder som mulige arealer for 
togparkeringsanlegg: Kjølstadskogen og Hagelunden. Alle alternativene vil berøre 
jordvern- og kulturlandskapsinteresser, bortsett fra H3 dersom anlegget i sin helhet 
legges under bakken. H2 vil stort sett ligge på skogsmark, men av foreslått 
planområde er over 200 dekar klassifisert som dyrkbart. I jordvernsammenheng er 
også dyrkbar jord en verdifull ressurs som en bør unngå å omdisponere. 
Alternativet H1 vil berøre både dyrka og dyrkbar jord. Foreløpig anslag er ca 20 
dekar dyrka jord og ca 150 dekar dyrkbar skogsmark. 
 
Alternativ H2 og H3 vurderes å være i tråd med kommunestyrets vedtak i 
planinitiativsaken, om at flere alternativer skal utredes, både over og under bakken. 
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Alternativ H1, Kjølstadskogen, er i strid med kommunestyrets vedtak av 13.02.19 (K-
2/19), om at hensettingsanlegg/togparkering i dagen i Kjølstadskogen ikke tillates.  
 
Bane NOR ønsker likevel å utrede togparkering i Kjølstadskogen som et alternativ. 
Bane NOR begrunner dette med at alternativet i Kjølstadskogen kan kombineres 
med alle alternativer for ny Østre linje, og dermed gir fleksibilitet for valg av løsninger. 
Alternativet samler inngrepet langs dagens Vestre linje på et areal mellom jernbanen 
og ny E18, og vurderes som relativt arealeffektivt. Alternativet gir mulighet for 
utkjøring fra anlegget i retning Ås, i tillegg til utkjøring mot Ski, som gir en robust 
løsning for avvikling av togtrafikk. Plasseringen er også gunstig med tanke på 
adkomst fra ny E18. 
 
Ut ifra de forhold som har kommet fram gjennom silingsrapporten, mener 
Rådmannen det er riktig å inkludere alternativ H1, med togparkering i 
Kjølstadskogen, i de videre utredningene. Alternativet, slik det er vist i figur 6, er 
mindre arealkrevende enn de første skissene som ble presentert fra Bane NOR i 
planinitiativet, og er plassert tett opp mot eksisterende infrastruktur for jernbane og 
ny E18. Omfanget kan reduseres ytterligere, i henhold til jernbanedirektoratets 
justering av togparkeringsbehovet. Konsekvenser for friluftslivet vurderes dermed å 
være mindre i denne løsningen, sammenliknet med alternativer som tidligere er vist 
og som Bane NOR har valgt å sile bort. Det går en turvei/driftsvei langs jernbanen i 
dag, som er mye brukt som atkomst til skogen. Rådmannen forutsetter at alternativer 
til denne turveien opparbeides. 
 
Å utrede alternativ H1 vurderes også som viktig av hensyn til kommunestyrets 
valgmuligheter når reguleringsplanen skal vedtas, ettersom alternativet kan 
kombineres med både høy og lav østre linje. Rådmannen mener den vedlagte 
silingsrapporten viser at det finnes få realistiske alternativer til plassering av 
togparkeringsanlegget som ivaretar behovet for nærhet til Ski stasjon. 
Parkeringsanlegg i fjell i direkte tilknytning til Ski stasjon er vurdert, men gir rom for 
svært få togsett, og gir ikke mulighet for utkjøring til Ski stasjon. Oppsplitting i flere 
parkeringsanlegg synes heller ikke som en aktuell løsning, da dette vil medføre et 
større samlet arealinngrep og høyere kostnader når fasiliteter som vaskehall, 
verksted og atkomstveier må etableres flere steder. Dersom H1 utelukkes, står man 
igjen med kun to alternativer som ikke er fleksible med hensyn til høy eller lav 
linjeføring. Hvis enten H2 eller H3 vurderes som uaktuelt på et senere tidspunkt, vil 
man i en slik situasjon stå uten mulighet til å velge mellom høy eller lav linjeføring på 
ny østre linje. H2 og H3 er heller ikke kompatible med alternativ 2 for østre linje. 
Rådmannen vurderer dette som uheldig. 
 
Parallelt med planarbeidet har jernbanedirektoratet gjennomgått parkeringsbehovet 
på nytt. Basert på de siste vurderinger er det foretatt en reduksjon av behovet for 
togparkering fra 40 + 15 plasser til 30 plasser sør for Ski. Rådmannen har bedt Bane 
NOR vurdere om dette åpner for andre lokaliseringer av parkeringsanlegget. Denne 
vurderingen er foreløpig ikke ferdigstilt, men det forventes at et notat kan leveres 
innen behandling av denne saken. Rådmannen forutsetter at anlegget som reguleres 
ikke er større enn det som er nødvendig for å betjene togene på Follobanen og linje 
L2. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for Ås kommune.  
 
Alternativer: 
Ås kommune aksepterer ikke de alternativene Bane NOR ønsker å utrede videre og 
utarbeide planprogram for. Ås kommune ber Bane NOR utrede følgende alternative 
plasseringer for Østre linje og togparkering:  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Bane NOR utarbeider planprogram for alternativene som er 
anbefalt utredet i silingsrapporten. De anbefalte alternativene er to høye og to lave 
traseer for Østre linje, samt tre alternativer for togparkering: Kjølstadskogen, 
Hagelunden under bakken og Hagelunden på bakken.  
 
Rådmannen mener i tillegg at alternativ 2 fra KVU Østre linje bør utredes i 
planprogrammet.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-31/19 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222-157 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 6/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/19 22.05.2019 

 
 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet. 
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HTM-32/19 
R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  17/01367-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 32/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 29/19 05.06.2019 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-323 Nordbyveien 
drivstoffstasjon som vist på kart datert 22.02.2019 og bestemmelser datert 
18.02.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.  
 
Dette med forbehold om at Formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid 
med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 102 bnr. 427 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag med arealformål bensinstasjon/veiserviceanlegg, 
selv om dette er i strid med arealformålet friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Ås, 03.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse 
2. Plankart 
3. Bestemmelser 
4. ROS-analyse 
5. Situasjonsplan 
6. Illustrasjon plan og oppriss 
7. VA-plan 
8. Felles uttalelse om hydrogenstasjon Ski og Ås 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Trafikkanalyse 
Terrengsnitt 
Konseptbeskrivelse 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger opp til å kunne etablere en ubetjent drivstoffstasjon for 
hydrogen, bensin og diesel på Nygårdskrysset (krysset Nordbyveien og Søndre 
Tverrvei) på Solberg.  
 
Arealet er avsatt til friområde og vei i gjeldende kommuneplan for Ås og regulert til 
park i reguleringsplan for Søndre Tverrvei vedtatt 17.01.2002.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Halvorsen & Reine på Vegne av UnoX 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er lokalisert i nordvestre hjørnet av krysset Nordbyveien og Søndre 
Tverrvei (Fv154). Planområdet er avgrenset av vei mot sør og øst, og 
næringsbebyggelse mot nord og vest.  
 

 
Figur 10 Utsnitt av grunnkart med planområdet 

 
Området er avsatt til friområde og vei i gjeldende kommuneplan for Ås 2015-2027 og 
regulert til parkområde i gjeldende reguleringsplan for Søndre tverrvei vedtatt 
17.01.2002. Arealet benyttes ikke til opphold og fremstår mer som en buffersone 
mellom eksisterende etablert næringsbebyggelse og veier. Området er støyutsatt og 
ligger inntil en hovedfartsåre. Det er lite til ingen vegetasjon på området, og det 
fremstår som et større gresskledd areal. I dag benytter Birger N. Haug deler av 
området til utstilling av biler. Det går en bekk på vestsiden av planområdet som 
renner ned i Gjersjøen, som er drikkevannskilde.  
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Figur 11 Utsnitt av kommuneplan    Figur 12 Utsnitt av gjeldende 
reguleringsplaner 

 
UnoX har i en lengre periode arbeidet med å etablere en drivstoffstasjon med 
hydrogentilbud i Follo-området. I samråd med miljørådgiverne i Ski og Ås kommune 
ble ulike lokasjoner i Ski, Oppegård, Vestby og Ås kommune utredet, og 
Nygårdskrysset ble vurdert som best egnet på grunn av beliggenheten til E18, 
tettstedet Ski og i forhold til trafikkmengde (ÅDT) på omkringliggende veier. UnoX 
orienterte HTM i møte 30.03.2017 om hydrogensatsingen i Follo, og om Solberg som 
ønsket lokasjon. Til etablering av drivstoffstasjonen har UnoX søkt om tilskuddsstøtte 
fra Enova. Det ble i den forbindelse utarbeidet en samlet uttalelse fra Ski og Ås 
kommune til støtte for tiltaket. Uttalelsen er vedlagt som vedlegg 8. 
 
En drivstoffstasjon med hydrogenutsalg er i tråd med handlingsprogrammet 2018-
2021 der et tiltak under delmål 1.2 er å tilrettelegge for en hydrogenstasjon i Ås.  
 
Nærmeste bensinstasjoner er ved McDonalds Nygårdskrysset og langs Nordbyveien 
i Ski tettsted om lag 1,6 km fra planområdet. Det er i dag etablert 3 
hydrogenstasjoner i Norge, og etableringen av stasjonen i Ås er et ledd i UnoX sin 
hydrogensatsing.  
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen vil bestå av et separat inngjerdet hydrogrenanlegg på 15 x 15 meter rett 
nord for selve automatstasjonen. Selve automatstasjonen vil bestå av fire pumper 
fordelt på to søyler og hydrogendispenser fordelt på to fuger. Taket over 
automasjasjonen heller svakt mot midten, og fire LED downlights vil belyse 
stasjonsområdet under. 
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Figur 13. Situasjonsplan 

 
Planforslaget foreslår %BYA på 25% for hydrogenanlegg og bensinstasjon, og for p-
plasser for venting på ledig pumpe. Tiltaket vil ha en størrelse på om lag 250 kvm 
BYA. Byggehøyder er satt til seks meter. ID-mast og lufterør på henholdsvis syv og 
åtte meter tillates over regulert byggehøyde. ID-mast kan plasseres utenfor 
byggegrensene. Det kreves skiltplan ved søknad om tiltak.   
 
Bebyggelsen estetikk baserer seg på en mal utarbeidet av UnoX og vil således 
framstå som del av merkevaren UnoX. 
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Figur 14. Bilde av lignende Uno-X-stasjon. Hentet fra planbeskrivelsen. 

Trafikk 
Tiltaket har innkjøring fra Nordbyveien, om lag 50 m fra rundkjøringen. Innkjøringen 
er dimensjonert for vogntog for levering av drivstoff. Gang- og sykkelveg langs 
Nordbyveien går langs sørsiden av Nordbyveien og berører således ikke tiltaket.  
 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som har vurdert tiltakets trafikale konsekvenser.  
UnoX forventer et salg på ca. 7.000 liter drivstoff i gjennomsnitt pr. dag, som utgjør 
om lag 250 kunder pr dag i snitt.  
 
Trafikkanalysen viser at den forventerede trafikkveksten knapt vil være merkbar. 
Belastningsgraden i rundkjøringen vil øke med 0,5 – 1,0 % som følge av 
drivstoffstasjonen. Trafikkanalysen vurderer sannsynligheten for tilbakeblokkering fra 
drivstoffstasjonen til det overordnede vegnettet som liten. Det er avsatt plass for 
oppmagasinering av biler ved kødannelse. 
 
Teknisk infrastruktur 
Planforslaget krever at en el-ledning på 22 kV flyttes for å gjøre plass til 
drivstofftanken under automatstasjonen. Dette avklarer tiltakshaver med netteier 
Hafslund før bygging. Det er utarbeidet en rekkefølgebestemmelse på dette punktet.  
 
Planforslaget innebærer også flytting av en eksisterende kommunal vannledning. 
Omleggingen gjøres i samråd med kommunalteknisk enhet. Det er også utarbeidet 
en rekkefølgebestemmelse på dette punktet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Forslagsstillers ROS-analyse (vedlegg 4) har identifisert fem mulige uønskede 
hendelser: 

 Utslipp av farlige stoffer: Drivstoff kan lekke som følge av uhell ved fylling og 
ved vedlikehold av anlegget.  
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o Forslag til risikoreduserende tiltak: Følge opp DSBs retningslinjer for 
denne type drift. Følge myndighetskrav for etablering av anlegget. 
Beredskapsplan 

 Akutt forurensing: Drivstoff som lekker kan lekke ut på terreng og eventuelt 
videre ned i bekken. 

o Forslag til risikoreduserende tiltak: Følge opp DSBs retningslinjer for 
denne type drift. Følge myndighetskrav for etablering av anlegget. 
Beredskapsplan 

 Brann i transportmiddel: Hendelse knyttes opp mot trafikkulykke for kjøretøy 
som frakter drivstoff som diesel, bensin og hydrogen. 

o Forslag til risikoreduserende tiltak: Følge opp retningslinjer for 
sertifisering og kontroll av kjøretøy, utstyr og mannskap som er 
involvert i frakt av drivstoff. 

 Eksplosjonsfare av trykklagret hydrogen: Potensiell fare i hydrogen som 
transporteres under trykk til området og lagres i flaskepakker i kontainere.  

o Forslag til risikoreduserende tiltak: DSBs retningslinjer følges. Krav i 
risikoanalyser og interne HMS-regler følges. 

 Distribusjon av forurenset drikkevann: Hendelsen gjelder akutt forurensning 
videre ned i bekken og videre ned i Gjersjøen som er drikkevannskilde.  

o Forslag til risikoreduserende tiltak: Etablere beredskapsplan i samråd 
med lokalt brannvesen. Vurdere tetting av kulvert under F154, og 
etablere nivå i skråning ned mot bekk for å hindre tilsig til bekk ved et 
eventuelt uhell/ulykke ved fylling. 

 
Sammendrag av forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeid ble varslet 15.08.2018. Innkomne merknader til varsel om 
oppstart er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen s. 29.  
 
Det er mottatt fire merknader fra følgende offentlige myndigheter.  

- Akershus fylkeskommune vurderer at tiltaket er i samsvar med gjeldende 
regionale planer, og har ingen ytterligere merknader.  

- Statens vegvesen er i utgangspunktet negativt innstilt til tiltaket da det ikke er i 
tråd med overordnet plan og vil føre til økt trafikk på vegnettet. Statens 
vegvesen krever at det utarbeides en trafikkanalyse og at de trafikale 
virkningene av omregulering fra parkformål redegjøres grundig. SVV 
forutsetter at tiltaket plasseres innenfor byggegrense langs Fv154, og at 
innkjøring skjer via Nordbyveien.  

- Hafslund ber om at planforslaget tar høyde for og hensyntar de anlegg som er 
etablert i området, og at høyspentledning som krysser planområdet i sør 
båndlegges med hensynssone. 

- Follo Brannvesen IKS forutsetter at planforslaget tilrettelegger for tilstrekkelig 
slokkevann og tilgjengelighet for brannvesenet i hele planområdet. 

 
Merknadene er imøtekommet av forslagsstiller, med unntak av Follo Brannvesenets 
krav om slokkevann. Dette er redegjort for i vurderingen under.  
 

Vurdering 
Drivstoffstasjonen er en del av et større etablert næringsområde på Solberg, og 
plasseres nær Ski tettsted og hovedfartsårer som E18, Søndre Tverrvei og 
Nordbyveien.  
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Trafikk 
Adkomst til planområdet er langs Nordbyveien om lag 50 m fra rundkjøringen. 
Adkomsten vil ikke påvirke myke trafikanters trafikksikkerhet som ferdes langs gang- 
og sykkelvei på sørsiden av Nordbyveien. 
 
Trafikkanalysen konkluderer med at tiltaket vil belaste rundkjøringen med 0,5-1,0%. 
Generell trafikkvekst vil derimot øke belastningen med ca. 10%, fra i dag 54% til ca. 
64%.  
 
Trafikkanalysen konkluderer med at sannsynligheten for en tilbakeblokkering fra 
drivstoffstasjonen til det overordnede vegnettet som liten. Det skal være god nok 
plass for oppmagasinering av biler ved køsituasjon. Rådmannen vurderer derfor 
tiltakets trafikale konsekvenser som minimale.  
 
Forurensning (avrenning mot bakke) og risiko 
Håndtering av risiko for forurensing reguleres av forurensningsloven og må ivaretas 
av virksomheten. Tanker og pumper inngår i et lukket system, og vil ikke gi utslipp til 
bekken. Sluk under taket er koblet til oljeutskiller som drenerer til spillvannsnettet.  
 
ROS-analysen og VA-notatet vurderer tiltaket til å utgjøre en ubetydelig 
forurensningsrisiko. Forurensningsrisikoen knyttes til ulykker eller uhell ved søling av 
store mengder drivstoff som kan renne ned i bekken og potensielt ut i Gjersjøen. Det 
foreligger en lignende risiko i eksisterende næringsbebyggelse i området. Et 
eksempel er brann i en bilforretning som gjør at slokkevann kan renne ned mot 
Gjersjøen. Hvis en slik situasjon inntreffer er et mulig tiltak å tette inntaket til 
stikkrenna som går under Fv154. Det vil demme opp forurensningen i bekkeløpet og 
således gjøre et potensielt utslipp mer håndterbar inntil situasjonen er under kontroll.  
 
Tiltaket tilknyttes ikke til det kommunale VA-nettet, og automatstasjonen får således 
ikke slokkevann slik brannvesenet bemerket i oppstartsvarselet. Forslagstiller skriver 
at brannsikkerhet ivaretas på andre måter enn kommunal vannforsyning. Manuelt 
brannslokkeutstyr skal plasseres på synlige, lett tilgjengelige og strategiske steder 
ved anlegg. Kapasitet, type og antall vurderes i hvert enkelt tilfelle, eventuelt i 
samråd med Follo Brannvesen IKT. Rådmannen forutsetter at brannsikkerheten 
ivaretas i samråd med Follo Brannvesen IKT.  
 
Beredskapsplan som samordnes med lokal brann- og redningsetat vil bli laget før 
stasjonen settes i drift. Brann- og redningsetaten vil også bli invitert til informasjons-
besøk på stasjonen kort tid etter at den er satt i drift. 
 
Planforslag i strid med kommuneplanens arealdel 
Planforslaget legger opp til at areal avsatt til friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel blir regulert til 2,8 daa bensinstasjon/vegserviceanlegg og og 3,7 daa 
vegetasjonsskjerm.  
 
Planområdet fungerer i dag som en gresskledd buffersone mellom 
næringsbebyggelsen og Søndre Tverrvei. Området er støyutsatt og ligger inntil en 
trafikkert hovedfartsåre. Området fungerer ikke som friområde i henhold til 
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kommuneplanen, ei heller som park som reguleringsplan for Søndre Tverrvei legger 
opp til. 
 
Rådmannen mener at arealet inngår i et større næringsområde på Solberg, og er 
således et egnet sted for næringsbebyggelse. Nærhet til tettstedet Ski og 
hovedfartsårer Nordbyveien, Søndre Tverrvei og E18 gjør området godt egnet for 
drivstoffutsalg. Rådmannen vurderer at tiltaket vil knytte seg til eksisterende 
næringsbebyggelse og veisystemet på en god måte. Rådmannen viser til 
handlingsprogram 2018-2021 hvor et tiltak er å etablere en hydrogenstasjon, og 
anbefaler derfor at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Alternativ innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 
forslagsstiller for bearbeiding med grunnlag i følgende punkter [… fyll inn] 
 
Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene i § 12-10 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget vurderes som godt utarbeidet, og har god beliggenhet med nærhet til 
Ski tettsted og hovedfartsårer. Rådmannen mener videre at tiltaket er i tråd med 
handlingsprogram 2018-2021 hvor et tiltak er å etablere en hydrogenstasjon i Ås 
kommune.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019  Side 40 av 87 

 

HTM-33/19 
R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i 
Ås - varsel om oppstart av planarbeidet 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/01900-5 

Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/19 22.05.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Det varsles oppstart av R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, i tråd med 
vedlagte annonse og kart. 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Nils Erik Pedersen Ellen Grepperud 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur  Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019 
 
Vedlegg: 
1. Annonse - varsel om oppstart 
2. Varslingskart 
3. Prosjektplan med framdriftsplan 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Vedtaket sendes tilbake til saksbehandler  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I henhold til kommunal planstrategi 2017-2020 for Ås kommune, vedtatt 23.11.2016, 
skal det utarbeides en områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i 
Ås. 
 
I HTM, sak 57/17, 24.08.2017 ble det gjort følgende vedtak: 
Det utarbeides en områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås, 
som erstatter eldre reguleringsplaner for småhusbebyggelse. 
 
Formål med ny plan er å: 
 ivareta eksisterende bokvaliteter i Ås småhusområder 
 tillate noe utvikling der forholdene ligger til rette for det 
 erstatte eldre planer og bestemmelser for småhusbebyggelse 
 få en enhetlig og forutsigbar forvaltning av småhusområder 
 
Områdereguleringsplanen avgrenses til å omfatte eneboliger, eneboliger med 
sekundærleilighet og tomannsboliger. 
 
 

 
Eksempel på et frittliggende småhusområde i Ås 

 
Fakta i saken: 
I planområdet inngår eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og 
tomannsboliger i 72 eldre reguleringsplaner i Ås kommune. Ny plan vil erstatte disse 
reguleringsplanene med bestemmelser, for eneboliger og tomannsboliger, slik at det 
blir én gjeldende plan med bestemmelser for alle boligeiendommene som inngår i 
planen. 
 
Det vises til kommunens planstrategi og vedtak i HTM 24.08.2017, sak 57/17: 
Det utarbeides en områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås, 
som erstatter eldre reguleringsplaner for småhusbebyggelse. 
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Formålet med planen er å ivareta eksisterende bokvaliteter i småhusområder, og 
samtidig tillate noe utvikling der forholdene ligger til rette for det. Målet er å få til en 
mer enhetlig og forutsigbar behandling av sammenlignbare småhusområder. 
 
Prosjektgruppen, som skal utarbeide områdereguleringsplanen, hadde en orientering 
i HTM 11.04.2019 om oppstart av planarbeidet. I protokollen fra møtet ble det notert 
at: Hovedutvalget diskuterte fremdriftsplanen og fremgangsmåten, og medlemmene 
ønsker at oppstartforslaget (varslingsbrev m.m.) behandles i HTM i forkant av 
oppstart. 
 
Områdereguleringsplanen varsles og behandles i henhold til plan- og bygningsloven, 
jamfør vedlagte forslag til annonse. 
 
Vurdering med begrunnelse: 
Det er mange eldre reguleringsplaner i Ås. I en del eldre planer er hele eller deler av 
bestemmelsene erstattet av kommuneplanens generelle bestemmelser. Det gjør at 
det finnes to sett med bestemmelser for en boligeiendom. Dette er uoversiktlig og 
uheldig for både eiere, tiltakshavere og for kommunens saksbehandlere. Det er i 
tillegg enkelte planer som har betydelig lavere utnyttelsesgrad enn i 
kommuneplanens bestemmelser. Dette kan føre til forskjellsbehandling av 
sammenlignbare boligområder. 
 
Målet er å rette opp skjevhetene, slik at det blir mer like bestemmelser for 
sammenlignbare boligområder. Selv om boligområdene som omfattes av 
områdereguleringsplanen har sine særpreg, anbefaler rådmannen at det lages en 
plan. Planbestemmelsene vil bli utformet på en slik måte at særpreget vil bli ivaretatt i 
forvaltningen av områdene. 
 
Hensikten med å lage en ny plan er å gjøre det enklere for kommunens innbyggere, 
tiltakshavere og kommunens saksbehandlere, samt å sikre en mer enhetlig 
forvaltning av disse boligområdene. 
 
Alternativer: 
Det utarbeides flere områdereguleringsplaner for frittliggende småhusbebyggelse. 
Dette er imidlertid svært arbeidskrevende. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at det varsles oppstart av Områdereguleringsplan for 
frittliggende småhusbebyggelse i Ås, jamfør vedlagte annonse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-34/19 
R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med 
kommuneplanens arealformål 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  19/00419-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 30/19 05.06.2019 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 42 bnr. 1 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag for vanninfrastruktursenter, selv om dette er i strid 
med arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
Ås, 05.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Bestilling av oppstartsmøte 
2. Kartvedlegg til bestilling av oppstartsmøte 
3. Notat - Alternativvurderinger lokalisering 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Norsk Vann BA v/ Sjur Tveite 
Sweco v/ Ingeborg Austreng  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har mottatt et planinitiativ for etablering av et nasjonalt senter for 
vanninfrastruktur på gnr. 42 bnr. 1 på Campus Ås. Planområdet er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til LNF-A og regulert til LNF-R i reguleringsplan for Campus Ås 
(R-255). Planinitiativet er således ikke i tråd med arealformålet i gjeldende 
kommuneplan.  
 
Oppstartsmøte ble avholdt 03.04.2019. Varsel om oppstart er enda ikke gjennomført.  
 
Rådmannen ber formannskapet avklare hvorvidt det skal tillates oppstart og 
behandling av reguleringsplan selv om det ikke er i tråd med arealformålet LNF-A i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Forslagsstiller er Norsk Vann BA på vegne av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. 
Planfaglig konsulent er Sweco.  
 
Fakta i saken: 
Norsk Vann BA koordinerer et bransjedrevet initiativ om å etablere et nasjonalt 
senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU. NMBU er også medeier i dette 
senteret og har arbeidet for denne saken siden 2008. Senteret skal være et 
undervisningsanlegg for ledningsinfrastruktur og overvannshåndtering hvor det skal 
trenes på fullskala VA-anlegg samt drive demonstrasjon, testing, forskning og 
utvikling på teknologi, metoder og løsninger.  
 
Planområdet er sør-øst for krysset Arboretveien og Syverudveien. Ås kirke er om lag 
150 meter øst for planområdet. Planområdet er på ca 14 daa.  
 

 
Figur 15. Planområdet i rødt 

 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-A og regulert til LNF-R i 
reguleringsplan for Campus Ås.  
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Figur 16 Kart over gjeldende kommuneplan Figur 17 Kart over gjeldende reguleringer 

Planområder er i Gårdskart registrert som «fulldyrka jord» med «svært god 
jordkvalitet». Det aktuelle arealet er ikke dyrket på mange år, og ligger i dag brakk.  
 
Planinitiativet skisserer en hovedbygning for kurs/undervisning, kontor/garderobe, 
kumgrav og pukkseng. Bebyggelsen er på om lag 750 kvm, i to etasjer med mulig 
underetasje, og planlegges plassert på sørsiden av planområdet. BYA er på om lag 
10%. Adkomst planlegges fra Arboretveien.   
 
Foreslått arealformål er offentlig/privat tjenesteyting.   
 
Lokaliseringsalternativer 
Forslagsstiller har utarbeidet et notat som redegjør for alternativvurderingene. Se 
vedlegg 3.  
 
NMBU som medeier og sentral medspiller har jobbet tett med Norsk Vann BA i 
lokaliseringsprosessen. Alternativene er derfor avgrenset til tomter i tilknytning til 
Campus Ås.  
 
Norsk Vann BA har stilt to sentrale kriterier til beliggenhet: 

1) Nærhet til NMBUs studenter og forskere. 
2) Nærhet til offentlig kommunikasjon. Sentere forventes å trekke besøkende fra 

hele landet, og er derfor avhengig av relativ sentral beliggenhet.  
 
Forslagstiller i samråd med NMBU har vurdert tre ulike lokaliteter:  

 Norderås: Om lag 1,4 km fra NMBU og 3,5 km fra Ås stasjon. Norderås er 
avsatt til LNF-A i kommuneplanen og registrert som fulldyrka mark med svært 
god jordkvalitet. Det aktuelle arealet inngår i et stort, sammenhengende 
landbruks- og kulturområde.  
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 Kjerringjordet: Avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanen. 
Eksisterende adkomst fra Fv152. Kort avstand til Campus Ås, og 2 km til Ås 
stasjon.  

 Tomt ved Arboretveien (planinitiativet): Beliggenhet på Campus Ås, og 2,3 km 
fra Ås stasjon. Avsatt til LNF-A i kommuneplanen og registeret som dyrket 
mark med svært god jordkvalitet. Området framstår som en naturlig del av 
Campus-området og er avgrenset fra større sammenhengende 
landbruksområder øst for Syverduveien.  

 
Vurdering: 
Rådmannen har som utgangspunkt at planinitiativ i strid med gjeldende 
kommuneplan skal tas som innspill i førstkommende kommuneplanrullering. En slik 
praksis ivaretar kommuneplanen som et langsiktig og forutsigbart styringsverktøy og 
sikrer likebehandling av innkomne planinitiativ. Det må foreligge sterke 
samfunnsmessige fordeler ved omdisponering av LNF-A-arealer og nedbygging av 
dyrket mark, og alternative beliggenheter skal være grundig vurdert.  
 
Forslagsstiller med planfaglig konsulent og NMBU har utarbeidet et notat som 
tydeliggjør de vurderinger som er tatt i forbindelse med valg av lokasjon. Rådmannen 
mener alternativvurderingen er grundig utført, og har forståelse for at en lokasjon i 
nærheten av NMBU er viktig.  
 
Rådmannen stiller seg bak forslagsstillers vurdering av Norderås som lite egnet for 
vanninfrastruktursenteret. Det er relativ stor avstand til Campus Ås og offentlig 
transport, arealet er registrert som dyrket mark med svært god jordkvalitet, og arealet 
er ikke i tråd med kommuneplanen arealformål. Et slikt senter med mange 
besøkende vil føre til økt trafikkbelastning og potensielt begrense utøvelsen av 
landbruk i området.  
 
Kjerringjordet er uaktuelt ettersom grunneier NMBU har planer om å tilbakeføre 
området til dyrket mark og forsøksfelt. Staten vegvesen er også negativt innstilt på 
utvidet bruk av eksisterende adkomst til Fv152 til annet enn drift av landbruksarealer. 
Et vanninfrastruktursenter på Kjerringjordet vil trolig kreve utbedring av adkomst for 
både kjørende og myke trafikanter, noe som også vil beslaglegge noe dyrket mark. 
 
Tomt ved Arboretveien tilfredsstiller Norsk Vann BAs to sentrale kriterier; kort 
avstand til forsker- og studentmiljøet på NMBU, og kort avstand til offentlig transport. 
Det er enkel adkomst via Arboretveien for besøkende med bil, og kort avstand 
gjennom Campus Ås for myke trafikanter fra Ås stasjon eller nærmeste 
bussholdeplass. Rådmannen mener videre at etableringen av et 
vanninfrastruktursenter på Campus Ås innehar en rekke samfunnsmessige fordeler. 
Nærheten til eksisterende forsker- og studentmiljøet vil forenkle senterets 
hovedformål som er forskning og kunnskapsformidling. Av de vurderte tomtene har 
tomt ved Arboretveien de beste forutsetningene for å bli en attraktiv fasilitet for kurs, 
undervisning, forskning og innovasjon som vil trekke besøkende og kunder fra både 
offentlig og privat sektor. Sist vil beliggenheten på Campus Ås forsterke og bygge 
videre på kunnskapsmiljøet på NMBU.  
 
Rådmannen er klar over at forslagstillers foretrukne lokalitet er avsatt til LNF-A i 
kommuneplanen og registrert som dyrket mark av svært god jordkvalitet. Området 
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framstår imidlertid som en naturlig del av Campus-området og er avgrenset fra større 
sammenhengende landbruksområder øst for Syverudveien. Det gjør tomten relativt 
uhensiktsmessig arrondert for jordbruksutøvelse. Rådmannen har også forståelse for 
at det er begrenset med ledige arealer avsatt til utbyggingsformål i nærhet av 
Campus Ås i kommuneplanens arealdel. I lys av de samfunnsmessige fordelene 
anbefaler rådmannen at det tillates planoppstart for bygging av et 
vanninfrastruktursenter på tomt ved Arboretveien. 
 
Alternativ innstilling 
Formannskapet ber om at det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, 
eventuelt mindre verdifull dyrka mark. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at tomt ved Arboretveien har de beste 
forutsetningene for etablering av et nasjonalt senter for vanninfrastruktur i Ås 
kommune. Rådmannen er klar over at det forslås tiltak som ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan og som også legger beslag på dyrket mark. Imidlertid mener 
rådmannen at tiltaket har sterke samfunnsmessige fordeler som tilsier at det bør gis 
tillatelse til regulering.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-35/19 
Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering 
av brakkerigg - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  19/00596-20 

Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 35/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 31/19 05.06.2019 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, tas ikke til følge. Formannskapets vedtak i sak 
11/19 opprettholdes.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om 
oppsettende virkning er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) : 22.05.2019 
Formannskapet    : 05.06.2019 
Fylkesmannen i Oslo og Viken – endelig avgjørelse 
 
Vedlegg: 
1. Dispensasjonssøknad brakkerigg - 280119 
2. Saksutskrift Formannskapet 13.03.2019 Midlertidig dispensasjon for plassering av 
brakkerigg 
3. Klage - Trygve Roll-Hansen 
4. Klage - Kaja vel 
5. Klage - Torben Holm 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
R 311: Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Trygve Roll-Hansen 
Kaja vel v/Alf Selnesaunet 
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Torben Holm 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Dyrø og Moen arkitekter v/Marte Gravmoen Toresen 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Utbygger av studentboliger i Skogveien har søkt om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for plassering av en administrativ brakkerigg på friområdet 
i Utveien 25. Formannskapet vedtok å gi midlertidig dispensasjon i møte 13.03.2019. 
Det er kommet inn tre klager på vedtaket.  
 
På bakgrunn av vurderingene i saken mener rådmannen at hensynet bak 
arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det bygger bl.a. på at dispensasjonen 
gjelder for inntil 3 år, at området enkelt kan tilbakeføres til fotball-løkke når 
dispensasjonen utløper og at det finnes andre områder som kan brukes til lek og 
ballspill i anleggsperioden. Rådmannen mener også at vurderingen viser at det er en 
klar overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonen.  
 
Rådmannen fastholder at vilkårene for å innvilge midlertidig dispensasjon har vært 
oppfylt og fortsatt er det.  
 
Rådmannen mener at det i denne saken er tilstrekkelig med nabovarsling for å 
ivareta barn og unge i Kaja-området sin mulighet til å uttale seg. Rådmannen kan 
ikke se at denne saken faller inn under saksområdene som kommunens reglement 
sier at ungdomsrådet skal ha anledning til å uttale seg om. Rådmannen er derfor av 
den oppfatning at det ikke begått saksbehandlingsfeil. 
 
Rådmannen vil på bakgrunn av vurderingen ikke anbefale å gi klagen oppsettende 
virkning.  
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med bygging av studentboliger i Skogveien, mottok kommunen søknad 
28.01.2019 om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen på eiendommen Gnr 42 
Bnr 1 (vedlegg 1). Dispensasjonssaken ble behandlet i HTM 07.03.2019 og videre i 
Formannskapet 13.03.2019 (vedlegg 2). Formannskapet vedtok å gi midlertidig 
dispensasjon på vilkår og med begrunnelse. Det har kommet inn tre klager på 
vedtaket innen fristen (vedlegg 3, 4 og 5).  
 
Eiendommen er i kommuneplanen satt av til formål «Grønnstruktur» med 
underformål «Friområde», og er brukt som fotballløkke. Den eies av NMBU, og 
vedlikeholdes av Kaja vel. Hensikten med søknaden om midlertidig dispensasjon, er 
å kunne bruke området til en administrativ brakkerigg i anleggsperioden på 3 år.  
 
Klagen: 
Det er mottatt tre klager på vedtaket:   
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Trygve Roll-Hansen (24.03.2019): 
Klagen begrunnes med at rådmannen i saken i HTM 07.03.2019, på kort sikt ser at 
ulempene ved å bruke friområdet til brakkerigg over en periode på 3 år, er større enn 
fordelene. Men rådmannen mener det likevel er grunn til å gi midlertidig dispensasjon 
fra kommuneplanen. Det er ikke et godt nok grunnlag for å gi midlertidig 
dispensasjon.  
 
Torben Holm (16.04.2019): 
Klagen på vedtaket er likelydende med klagen fra Kaja vel datert 16.04.2019. 
 
Kaja vel v/Alf Selnesaunet (16.04.2019) 
Den juridiske begrunnelsen for klagen er:  

a. Rådmannens saksutredning tilfredsstiller ikke krav til at saken må være 
tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, jfr. Fvl §17 og Ås kommunes 
reglementer. 

b. Formannskapets vedtak i sak 11/19 tilfredsstiller ikke krav til dispensasjon, jfr 
PBL §19-2. 

 
Dette begrunnes med det følgende:  
1. Saken tilfredsstiller ikke krav til dispensasjon etter PBL §19-2. 
Klager mener at de to vilkårene for å gi midlertidige dispensasjonen ikke er 
tilstrekkelig belyst. Det begrunnes med at det i saken framstår som at rådmannen 
erkjenner at hensikten bak bestemmelsen det dispenseres fra blir tilsidesatt og at 
ulempene er større enn fordelen ved dispensasjon. Klager påpeker også at det ikke 
er anledning til å stille vilkår om avbøtende tiltak som kan bidra til at ulempene på 
lengre sikt kan oppveies, når vilkårene for dispensasjonssøknaden ikke er tilstede.  
 
2. Saksframstilling i strid med kommunens saksbehandlingsregler 
Klager mener at saken ikke er forsvarlig utredet i tråd med PBL §19-2 og Ås 
kommunes reglement. Friområdet det søkes midlertidig dispensasjon fra, berører 
barn og unge i området. Men det er ikke hentet inn uttalelser fra Kaja vel og saken er 
ikke fremmet for ungdomsrådet i Ås kommunen slik Ås kommunes reglement legger 
føringer for.  
 
3. Privatrettslige og økonomiske konsekvenser kontra konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
Klager mener at det ved vurdering av fordeler og ulemper, skal tas utgangspunkt i de 
allmenne interessene, ikke de privatrettslige og økonomiske forholdene. Klager 
mener at vurderingen i denne saken vektlegger de negative konsekvensene for 
utbygger, og at konsekvenser for sikkerheten til barna på Kajaområdet ikke er 
vurdert.  
  
4. Formannskapets vedtak 
Klager mener at formannskapets vedtak viderefører de samme svakhetene som 
rådmannens saksbehandling, jfr. punktene over. I tillegg påpeker klager følgende 
punkt i vedtaket:   

 I formannskapets vedtak står det at «Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt, 
men graden av tilsidesettelse vurderes ikke som vesentlig da dispensasjonen er 
midlertidig og området vil innen tre år bli tilbakeført til friområde». Klager mener at 
dersom hensynet blir tilsidesatt, skal søknad om midlertidig dispensasjon avslås. 
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Klager mener videre at det er hensynet i perioden det søkes midlertidig 
dispensasjon for som skal vurderes. Det er derfor ikke relevant at området 
tilbakeføres til friområde etter den midlertidige dispensasjonen.  

 Videre står det i formannskapets vedtak at «Friområdet vil i 
dispensasjonsperioden bli delvis erstattet av et oppgradert friareal på 
Ramlapinnen og området Åsmåsan». Klager påpeker at friområdet etter 
kommunens egen verdivurdering fra 2017, er et svært viktig friområde, og det er 
få alternativer til tilsvarende område i umiddelbar nærhet. Etter klagers vurdering 
har Ramplapinnen andre kvaliteter som gjør at det ikke kan fungere som 
erstatningsareal for friområdet. Ramplapinnen ligger også for langt unna 
bebyggelsen til at det er naturlig med drop-in bruk slik det er mulig på friarealet 
ved Utveien. Klager mener også at en «oppgradering» av Ramplapinnen vil 
medføre at det blir et utfartssted for studenter og ungdom som trenger et sted å 
feste og drikke, og dermed blir enda mindre egnet for barn som ønsker å spille 
ball. Klager mener derfor at Ramlapinnen ikke er en reell erstatning for friområdet, 
og at hensynet bak bestemmelsen er tilsidesatt.  

 Klager mener at formannskapet gjør samme feil som rådmannen i sin 
saksutredning: Det skal ikke gjøres en vurdering av fordeler og ulemper når 
hensynet bak bestemmelsen er tilsidesatt. Da skal søknaden avslås. Klager 
mener også at formannskapet gjør en feil ved å stille vilkår om avbøtende tiltak 
som bedrer standarden på friområdet i ettertid. Klager mener at vilkår om 
avbøtende tiltak skal gjelde for den perioden det søkes dispensasjon for. 

 
Oppsettende virkning 
Kaja vel ber om at klagen gis oppsettende virkning, slik at kommunens vedtak om 
dispensasjon ikke blir gyldig før klagen er ferdig behandlet. Det gjøres på bakgrunn 
av at saksutredningen er mangelfull og vedtaket er fattet på feil grunnlag.  

 
 
Vurdering: 
Under den politiske behandling av saken, og i klagene på vedtaket i formannskapet, 
ser rådmannen at vurderingen i saksframlegget kan oppfattes som mangelfull. 
Rådmannen mener likevel at vilkårene for å gi midlertidig dispensasjon alltid har vært 
og fortsatt er oppfylt.  
 
Dispensasjonsvurdering 
 
1. Vurdering av vilkår 1: Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres skal ikke bli 
vesentlig tilsidesatt 
For at en dispensasjon skal kunne gis, er det første vilkåret at hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl § 19-2 annet 
ledd. Er ikke dette vilkåret oppfylt, skal fordeler og ulemper ikke vurderes og søknad 
om dispensasjon skal avslås.  
 
I denne saken er det søkt om dispensasjon fra arealformål «friområde», satt i 
kommuneplanen. Hensynene bak arealformål «friområde» betyr i dette tilfellet at 
området skal brukes til rekreasjon, lek og opphold ute.  Det gjeldende område er 
brukt som fotball-løkke. I forbindelse med utbygging av flere studentboliger, ønsker 
utbygger å bruke arealet til å plassere en administrativ brakkerigg. Dette er i strid 
med arealformålet. Søknaden gjelder imidlertid for en periode på 3 år, og etter den 
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tid skal arealet tilbakeføres til sitt opprinnelige formål i tråd med §19-3, og med økt 
standard, i tråd med vilkår for midlertidig dispensasjon. Rådmannen er enig i klagers 
vurdering om at hensynet bak arealformålet blir tilsidesatt. Rådmannen står derimot 
fast ved at hensynet bak bestemmelsen, her arealformålet, ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Varigheten av dispensasjonen er et sentralt moment i vurderingen.  
Rådmannen er ikke enig i at det kun er i perioden dispensasjonen gjelder at det skal 
vurderes om hensynene bak arealformålet er vesentlig tilsidesatt. En midlertidig 
dispensasjon betyr at hensynene bak arealformålene blir tilsidesatt i den omsøkte 
perioden. Området vil etter de 3 årene oppfylle sitt formål igjen. 
 
Den midlertidige bruken til brakkrigg vil ikke gjøre uopprettelig skade på området. Det 
er fullt mulig å sette området i stand igjen slik at det kan brukes som fotball-løkke. 
Søker forsikrer om minimale inngrep i vegetasjon på tomten. Det er bl.a. behov for å 
beskjære noen grener på to trær og det gjøres av fagkyndige. Ny gressplen kan 
opparbeides igjen. Område vil derfor ikke bli uopprettelig forringet etter omsøkt bruk i 
3 år.  
 
Rådmannen ser at det finnes andre områder i nærheten som kan nyttes til samme 
eller lignende bruk. Innenfor en radius på ca. 1 kilometer ligger det flere muligheter til 
lek, aktivitet og ballspill, som for eksempel Frydenhaug barnehage og Kaja 
barnehage (mindre barn), Åsgård skole (fram til den skal rives og bygges), 
Ekornskogen (større barn), samt Lillebrann og Storbrann ved Eika treningssenter 
(ungdom). Det er også store grøntarealer i forbindelse med bebyggelsen på Kaja. 
Disse kan fungere som alternativ arena for lek, aktivitet og ballspill under 
anleggsperioden. Søker skriver at det på grunn av anleggstrafikken og 
trafikkreguleringen i området vil det bli lite gunstig å bruke friområdet til lek og 
ballspill under anleggsperioden. Dette er rådmannen enig i.  
 
På bakgrunn av at dispensasjonen gjelder for inntil 3 år, at området enkelt kan 
tilbakeføres til fotball-løkke når dispensasjonen utløper og at det finnes andre 
områder som kan brukes til lek og ballspill, mener rådmannen at hensynene bak 
arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det vil også bli en kvalitetsheving på 
området når det skal tilbakeføres til friområdet.  
 
2. Vurdering av vilkår 2: Fordeler større enn ulemper 
Det andre vurderingstemaet er at det skal foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler 
ved å gi en dispensasjon. Kommunen må foreta en interesseavveining der fordelene 
ved tiltaket må vurderes opp mot de konkrete ulempene. Det er i hovedsak de 
samfunnsmessige hensyn (allmenne interesser) av planfaglig og 
arealdisponeringsmessig karakter som her tillegges vekt, og som må avveies når det 
snakkes om fordeler og ulemper. Rene økonomiske forhold er ikke relevante.  
 
Fordeler 
Den største fordelen med å gi dispensasjon for å ha brakkeriggen på friområdet 
under anleggsperioden, er at brakkeriggen kan stå plassert på ett og samme sted i 
hele anleggsperioden. Det fører til at selve anleggsperioden blir så kort som mulig, 
og gjennomført med minst mulig ulemper for beboerne i området. Blir brakkeriggen 
plassert inne på selve anleggsområdet, må den med stor sannsynlighet flyttes i 
perioden. Dette vil kunne føre til en lenger anleggsperiode. En anleggsperiode som 
er så kort og effektiv som mulig er en stor fordel for beboerne i og rundt 
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anleggsområdet. Videre er det også en fordel for samfunnet generelt, at arbeidet 
med å bygge flere studentboliger går så raskt som mulig. De 300 første 
studentboligene er planlagt ferdigstilt til studiestart høsten 2020 for å dekke det økte 
boligbehovet i forbindelse med åpning av veterinærhøyskolen. 
 
Søker påpeker at det er viktig å sikre parkeringsplasser på området både for 
anleggsarbeiderne og for de som skal bo i området i byggeperioden. Alternative 
plasseringer av brakkeriggen på anleggsområdet reduserer muligheten for dette. Det 
kan føre til gateparkering utenfor byggeområdet. Det vil gi negative konsekvenser for 
beboere i og rundt anleggsområdet. Det vil også gjøre det vanskelig å ferdigstillelse 
nødvendig antall parkeringsplasser til første byggetrinn som skal være ferdig til 
studiestart i 2020. Rådmannen støtter denne vurderingen.  
 
Den omsøkte plasseringen av brakkeriggen utenfor anleggsområdet vil ikke komme i 
konflikt med eksisterende infrastruktur i grunnen og etablering av ny infrastruktur.  
Slik rådmannen ser det, bidrar dette til å sikre fremdriften i byggeprosjektet.  
 
Utbygger mener at omsøkt dispensasjon muliggjør en plassering som alt i alt vil være 
mest hensiktsmessig for utbyggingsprosessen. Å ha brakkeriggen på angitt 
plassering, utenfor selv anleggsområdet, vil ha betydelige fordeler for 
byggeprosessen, sikkerhet både innenfor og utenfor anleggsområdet og for beboere 
innenfor og rundt planområdet. Rådmannen støtter denne vurderingen.  
 
Ulemper 
Den største ulempen er at friområdet ikke kan brukes som friområdet under 
anleggsperioden på inntil 3 år. Det anføres fra klagers side at det finnes få 
tilsvarende områder i nærmiljøet. Området er også kategorisert som et svært viktig 
friområdet av kommunen selv, fordi det ikke finnes mange like områder i nærheten. 
Rådmannen mener likevel at denne ulempen delvis kan avhjelpes ved å ta i bruk 
andre områder som ligger litt lenger unna friområdet (beskrevet over), samt store 
grøntarealer i forbindelse med bebyggelsen på Kaja. Det må derfor også kunne 
forutsettes at lek, aktivitet og ballspill, også drop-in bruk, kan foregå her. Videre er 
det satt vilkår om tilrettelegging for mer bruk av Ramplapinnen og sikring av inn- og 
utfart til Åsmåsan, som er alternative friluftsområder i nærheten. Rådmannen ser at 
disse områdene ikke har samme bruksområde som det fotball-løkka har, men det 
kan drives andre utendørs aktiviteter der. Alt i alt mener rådmannen at dette er en 
ulempe som er stor for de som er berørt. Men ulempen kan delvis avhjelpes med å 
bruke andre områder litt lenger unna og delvis benytte seg av grøntarealer i 
forbindelse med bebyggelsen på Kaja for lek, aktivitet og ballspill, slik det også 
gjøres i dag. Ulempen er også tidsbegrenset.  
 
En annen ulempe som klager trekker frem er økt trafikk. Det vil spesielt være uheldig 
inntil en barnehage. I søknaden om dispensasjon har søker redegjort for at 
plasseringen av brakkeriggen ikke vil medføre nevneverdig mer trafikk. 
Anleggsarbeiderne skal parkere inne på anleggsområdet. Det er kun de som jobber i 
administrasjonen og eventuelt besøkende som skal parkere foran brakkeriggen. Det 
er heller ikke lagt opp til at det kjøres fra brakkeområdet til anleggsområdet. Den 
korte avstanden gjør at det blir gangtrafikk mellom brakkeriggen og anleggsplassen. 
I forbindelse med hele prosjektet gjøres det trafikksikkerhetsmessige tiltak langs 
Utveien/Lyngveien for å sikre myke trafikanter. Dispensasjonen for plassering av 
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brakkeriggen vil også føre til at det ikke skal være behov for gateparkering, all 
parkering for anleggsarbeiderne skal dekkes inne på anleggsområdet. Grunnet 
anleggstrafikken og trafikkreguleringen i området vil det bli lite gunstig å benytte seg 
av friområdet til lek og ballspill under anleggsperioden. Rådmannen mener på 
bakgrunn av dette at trafikksikkerheten i området er tilstrekkelig vurdert og 
hensyntatt.  
 
En tredje ulempe er at plasseringen av brakkeriggen kan gi et behov for inngrep i 
vegetasjonen. Dette er også anført i en nabomerknad som er med i søknad om 
dispensasjon. I søknad om dispensasjon er det redegjort for at det kun skal 
beskjæres greiner på to trær. Utover det er det ikke behov for inngrep i vegetasjonen 
og trærne på tomten bevares. Andre alternative plasseringer som er vurdert vil kunne 
føre til behov for å felle trær, noe som ikke er ønskelig. Dette er i tråd med 
bestemmelsene i reguleringsplanen for området, § 2.2, § 3.6 og § 5. Ny gressplen 
kan anlegges etter byggeperioden. Rådmannen mener derfor at det inngrepet i 
vegetasjonen som trengs, ikke kan anses som en stor ulempe. Rådmannen mener 
også at de eventuelle skadene på vegetasjonen som kan oppstå i anleggsperioden 
vil ha et begrenset omfang og vil la seg reparere.  
 
Vurdering av fordeler og ulemper 
Den største ulempen med å innvilge dispensasjonen er at et friområde ikke kan 
brukes over en periode på inntil 3 år. Rådmannen har forståelse for at det kan 
oppleves som en ulempe for de berørte. De andre ulempene som er fremholdt av 
klager og i nabomerknad er økt trafikk og inngrep i og skade på vegetasjon. Disse 
ulempene må anses å være små, jamfør vurderingen ovenfor. Hovedfordelen med å 
innvilge dispensasjonen vil være en raskere og mer effektiv anleggsperiode i og med 
at man slipper å flytte på brakkeriggen. Videre vil heller ikke brakkeriggen være til 
hinder for eksisterende og ny infrastruktur i anleggsområdet. Å bo i eller i nærheten 
av anleggsarbeider er en belastning for de berørte parter, og å få anleggsperioden så 
kort som mulig må sies å være en stor fordel. Planen er at 300 boliger med 
tilhørende parkeringsplasser skal stå ferdig til studiestart i 2020, og dette vil ha en 
samfunnsmessig betydning for kommunen. Ved å plassere brakkeriggen utenfor 
anleggsområde, vil det bli bedre plass på selve byggeplassen til blant annet 
parkering. Det vil bedre sikkerheten og fremkommeligheten både for ansatte og 
beboere i anleggsområde og for naboene rundt. Med gitt plassering er det også plass 
til parkering for anleggsarbeidere innenfor anleggsområdet, noe som gjør at det ikke 
blir behov for gateparkering og redusert trafikksikkerhet som følge av det. 
Rådmannen mener her at fordelene må anses å være i klar overvekt.  
 
Samfunnsmessige fordeler ved en kortere byggeperiode og raskere tilgang til flere 
studentboliger og hensynet til de som bor innenfor anleggsområdet samt naboer må 
veie betydelig tyngre enn at barn og unge i området minster tilgang til et friområde for 
en begrenset periode. Det finner andre alternative steder å leke for barn og unge i 
denne perioden. Etter endt byggeperiode vil også barn og unge i området nyte godt 
av et oppgradert friområdet. Videre skal Ramplapinnen oppgraderes og 
tilgjengeligheten til Åsmåsan sikres i anleggsperioden. Dermed sikres barn og unge i 
området tilgang til andre rekreasjonsområder for annen type lek og aktivitet.   
 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor mener rådmannen at hensynet bak 
arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar overvekt av fordeler 
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med å innvilge dispensasjonen. Rådmannen fastholder at vilkårene for å innvilge 
dispensasjonen har vært oppfylt og fortsatt er det. Midlertidig dispensasjonen på 3 år 
innvilges på bakgrunn av pbl. § 19-2 og 19-3.  
 
Tilstrekkelig opplyst sak og forhold til kommunens saksbehandlingsregler 
I klagen er det fremført at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, og at man dermed har 
fattet vedtak på feil grunnlag. Det anføres av klager at barn og unge i Kaja vel ikke 
har fått uttale seg, og at saken også skulle vært på høring hos ungdomsrådet i 
kommunen.   
 
Rådmannen er av den oppfatning at i denne saken er alminnelig nabovarsling 
tilstrekkelig for å ivareta barn og unge i Kaja-området sin mulighet til å uttale seg. 
Ved nabovarsling, slik loven krever, varsles eier eller fester av nabo- og 
gjenboertomtene. Når naboer i området har blitt varslet, har de anledning til å komme 
med merknader for å ivareta både seg og sine barns interesser. Nabovarsel ble 
sendt berørte naboer, Kaja barnehage og Kaja vel. Det kom inn en merknad. 
Utbygger har også hatt møte med barnehagen som ligger på nabotomten.  
 
Videre mener klager at saken ifølge Ås kommunes reglementer skulle ha vært til 
behandling i kommunens ungdomsråd. Rådmannen har forståelse for dette, men 
mener at denne saken ikke faller inn under sakstyper som skal til behandling hos 
ungdomsrådet.  Ås kommunes reglement sier at ungdomsrådet alltid skal ha 
anledning til å uttale seg om: 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører barn og unge. 

 Saker med særlig interesse for barn og unge; for eksempel saker som gjelder 
kommunens felles planer og retningslinjer for skole, kommunens 
kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak 

 Alle kommunale tiltak som gjelder barn og unge. 
 
Rådmannen kan ikke se at denne saken faller inn under saksområdene som 
reglementet sier at ungdomsrådet alltid skal ha anledning til å uttale seg om. Det er 
fordi denne saken berører barn og ungdom innenfor et begrenset område i 
kommunen, innenfor en begrenset tidsperiode. Rådmannen er av den oppfatning at 
nabovarsling i denne saken skal gi berørte barn og unge en mulighet til å komme 
med uttalelser. 
 
Rådmannen fastholder derfor at saken er tilstrekkelig opplyst, og at det kunne fattes 
vedtak på bakgrunn av de opplysningene kommunen hadde på tidspunktene 
vedtakene ble fattet.  
 
Oppsettende virkning 

Klager anmoder om at klagen får oppsettende virkning. Rådmannen beklager at 
dette ikke er besvart tidligere.  
 
Det følger av forvaltningsloven § 42 at både underinstans, klageinstans og annet 
overordnet organ kan avgjøre at et vedtak ikke skal settes i gang før klagefristen er 
ute eller klagen er avgjort. Hovedregelen er imidlertid at rettsvirkningene av vedtak 
ikke skal utsettes. En klage har i utgangspunktet heller ikke oppsettende virkning i 
seg selv. Oppsettende virkning er i første rekke aktuelt å innvilge i saker hvor 
gjennomføring av vedtaket vil gi irreversible konsekvenser som gjør 
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klagemulighetene lite reelle. Det vil også være relevant å vurdere både hva 
gjennomføring og eventuell utsettelse av et tiltak vil føre til for partene i saken.   
 
I denne saken vil plassering av brakkeriggen ikke føre til irreversible konsekvenser 
eller skader. Skulle klager få medhold, kan utbygger ganske raskt flytte brakkeriggen 
og tilbakeføre område til opprinnelig stand. En brakkerigg står på bakken, den har 
ikke permanent fundamentering. Videre går det forholdsvis raskt å anlegge ny plen 
ved å bruke ferdigplen. Det har heller ikke vært snakk om at det er behov for å felle 
trær eller gjøre andre store inngrep i vegetasjon. Skulle klager få medhold, vil derfor 
klagemuligheten fortsatt være reell og friområdet vil raskt kunne tas i bruk som 
friområde igjen.  
 
Gjennomføring av vedtaket vil medføre at området ikke kan nyttes til friområdet i 
perioden frem til klagen er ferdigbehandlet, men dette må ses på som en såpass 
begrenset periode at det ikke kan være tungtveiende. Det er også tidligere i 
behandlingen av klagen redegjort for at det finnes andre alternative områder for lek 
og rekreasjon, som vil kunne brukes frem til klagen er avgjort. Området vil også raskt 
kunne settes i stand igjen for bruk til friområde hvis klagen fører frem. En utsettelse 
av vedtaket vil kunne føre til forsinkelser i byggingen av studentboligene, og føre til at 
anleggsperioden blir lengre. En forsinkelse i byggingen kan føre til at de første 300 
studentboligene ikke er ferdig til studiestart høsten 2020. Kommunen kan da ha stor 
mangel på boliger til å huse den økte studentmengden i forbindelse med oppstart av 
fakultetet veterinærhøyskolen ved NMBU. En forlengelse av anleggsperioden vil 
også gi en økt belastning for beboere i og rundt anleggsplassen. Alternativ plassering 
av brakkeriggen vil også føre til en trangere byggeplass og mindre fremkommelighet 
for beboere innenfor anleggsområdet.  
 
Rådmannen vil på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke gi klagen oppsettende 
virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om oppsettende virkning er ikke et 
enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
Alternativer: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, har ført frem. Formannskapets vedtak i sak 11/19 
omgjøres og vedtak om midlertidig dispensasjon oppheves.  
 
Brakkeriggen må flyttes inn på anleggsområdet.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Klagen har ikke ført frem. Kommunen opprettholder sine tidligere vedtak om 
dispensasjon, i Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019 og i Formannskapet 
13.03.2019. Rådmannen har utdypet sin begrunnelse og vurdering angående 
dispensasjonen, og fastholder at vilkårene for dispensasjon var oppfylt på 
vedtakstidspunktet og er fortsatt oppfylt. Rådmannen beklager en noe mangelfull 
begrunnelse, men rådmannen har funnet at saken var tilstrekkelig opplyst på 
vedtakstidspunktene.  
 
Vilkårene som er satt i de tidligere vedtakene om dispensasjon, er fortsatt gjeldende.  
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Saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Rådmannen beklager at anmodning om at klagen får oppsettende virkning ikke er 
besvart tidligere. Rådmannen vil på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke anbefale å 
gi klagen oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om 
oppsettende virkning er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-36/19 
Lysløyper i Ås 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  17/01310-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 36/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 32/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Lysløypa i Kroer (Kroerløypa) nedlegges. Dette inkluderer demontering av 

lysanlegget. Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet nødvendig 
arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert finansiering, 
inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksfremlegg og vedtak 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kroerløypas venner og Ås IL skigruppa 
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Sammendrag: 
 
Det er behov for en avklaring rundt hvilke lysløyper det skal jobbes videre med å 
oppgradere, samt hvilke som eventuelt skal prioriteres bort. Ås kommune har i dag 
fire etablerte lysløyper med varierende standard og store behov for oppgraderinger. 
Kroerløypas venner og skigruppa i Ås IL signaliserer at Kroerløypa er lite brukt. 
Skigruppa kommer også med innspill om at man bør utarbeide en helhetlig plan i 
forhold til eventuelt å utvide lysløypenettet ved å koble sammen Nordskogen med 
Aschjemskogen, samt se på muligheter for etablering av lysanlegg i området rundt 
Trampen for å binde Dyster Eldor/Dysterlia og Danskerud/Kroer mer sammen for 
skolebarn og turgåere. 
 
Med bakgrunn i tidligere sak i 2017 og innspill fra Kroerløypas venner og skigruppa i 
Ås IL anbefaler rådmannen nå å legge ned Kroerløypa, planlegge og gjennomføre 
oppgradering av Bollerudåsen og Aschjemskogen. I tillegg skal det utarbeides en 
helhetlig plan for evt. utvidelse av lysløypenettet i Ås. Aktuelle tiltak innarbeides i 
tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 
 
Fakta i saken: 
 
Ås kommune har i dag fire etablerte lysløyper med varierende standard og store 
behov for oppgraderinger. Forfallet i disse løypene har pågått i lengre tid og det 
kreves nå et stort stykke arbeid for å få de i tilfredsstillende stand både med tanke på 
sikkerhet i det elektriske anlegget, tilgjengelighet pga gjengroing, samt forbedring av 
bunndekket. Man ser at bruken av disse løypene har endret seg betydelig med 
årene. Snømengden varierer veldig fra sesong til sesong og brukerne av lysløypene 
er utvidet til å gjelde en større andel joggere og turgåere. Dermed bør belysningen 
reguleres slik at den også lyser på mørke kvelder utenom skisesongen.  
 
Det vises til HTM-sak 30/17 der rådmannen foreslo å legge ned lysløypa i 
Aschjemskogen, med unntak av den delen som benyttes som gang-/sykkelvei. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet følgende vedtak i saken 04.05.2017: 

1. Saka utsettes 
2. Nedlegging av lysløype gis ny vurdering med flere alternativer 
3. Saka sendes på høring til idretten og berørte organisasjoner 

 
Rådmannen har sendt forespørsel til Ås idrettsråd, Kroerløypas venner, skigruppa i 
Ås IL og DNT –Ås turlag vedrørende uttalelse til saken. Kroerløypas venner og 
skigruppa i Ås IL, samt en privatperson har gitt uttalelse.  
 
Kroerløypas venner har for sin del satt arbeidet med lysløypa i Kroer som «ikke 
prioritert». Dette er på grunn av at løypa aldri har blitt flittig brukt, at dagens teknologi 
med hodelykter reduserer behovet for lysløype og at det er vanskelig/umulig å 
maskinkjøre løypa hele runden pga grunnforholdene. De prioriterer derfor sin 
dugnadsinnsats andre steder hvor det gir mer uttelling.  
 
For skigruppa i Ås IL er Nordskogenløypa den viktigste da dette er deres skistadion 
med varmestue. Lysanlegget i løypa har nylig blitt oppgradert. Skigruppa har planer 
for ytterligere videreutvikling av området for å gjøre dette til et helårs 
aktivitetsområde. Skigruppa mener det vil være en fordel å jobbe med en helhetlig 
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plan som kan se på videreutvikling av ulike områder framover, trinn for trinn, dette for 
å se på mulighetene for å koble løypa i Nordskogen med løypa i Aschjemskogen. 
Dette vil gjøre løypa i Nordskogen bedre tilgjengelig for dem som bor på østsiden av 
jernbanen. Skigruppa kom også med et innspill om å etablere lys langs løypa til 
Trampen fra Dyster Eldor/Dysterlia, tilbake til Vadet og evt. stikkvei ut mot 
Bjørnebekk. Dette vil knytte Danskerud/Kroer og Dyster Eldor/Dysterlia bedre 
sammen for både skolebarn og turgåere. 
 
Nordskogen: 
 
Dette er en sentrumsnær lysløype, der deler av lysløypa ble oppgradert i 2018 og 
resterende del skal tas nå i 2019. Dette gjennomføres i regi av Ås kommune. Denne 
lysløypa er mye brukt til skirenn og flere andre aktiviteter. Her er det inngått avtaler 
med NMBU som grunneier og Ås IL som bruker og vedlikeholdsansvarlig. Ås 
kommune eier og har ansvaret for lysanlegget.  
 
Aschjemskogen  
 
Dette er også en sentrumsnær lysløype hvor det er en gang- og sykkelvei på deler av 
runden. Gang- og sykkelveien har vært prioritert og har nylig fått oppgradert 
belysning. Den delen av lysløypa som ikke er gang- og sykkelvei er i dårlig forfatning 
og lysanlegget er ute av funksjon. Løypa er mindre brukt enn løypa i Nordskogen, 
med unntak av den strekningen som brukes som gang- og sykkelvei til Holstad. 
Løypa i Aschjemskogen er den eneste løypetraseen hvor det betales 
grunneiervederlag for leie av grunnen.  
 
Nordby/Bollerudåsen 
 
Denne lysløypa er mye i bruk i dag og har i tillegg potensiale for svært mye bruk. 
Nedslagsfeltet er stort i både Ås og Ski. Skigruppa i Ski kommune kjører løyper når 
det er mulig. Løypa har behov for en del hogst og noe grunnarbeider, samt 
oppgradering av lysanlegget. Det er god kommunikasjon og kontakt med grunneiere, 
men det er behov for varige og skriftlige avtaler. Dette er viktig blant annet fordi det 
gir mulighet for å søke om spillemidler. Denne løypa egner seg veldig godt til 
helårsbruk både for joggere, turgåere og skiløpere.  
 
Kroerløypa:  
 
Denne har nedslagsfeltet sitt i Kroergrenda, et stykke utenfor sentrum. Dermed gir 
denne og løypa på Bollerudåsen et tilbud til dem som bor utenfor sentrumsnære 
strøk. Samtidig er ikke denne løypa særlig mye brukt. Kroerløypas venner er her en 
aktivt gruppe kommunen kan ha godt samarbeid med, men som tidligere nevnt er 
ikke dette en prioritert jobb for Kroerløypas venner i dag. Lysløypa har noen få partier 
som er i grei stand mens resten krever store utbedringer. Det kreves en del hogst, 
fjerning av trær over linjer og utskiftning av elektrisk anlegg. Bunndekket er 
varierende. Kroerløypa er i slik tilstand at påslag på 15% for ekstra arbeider ikke 
kommer til å være nok. Blant annet fordi bekken skaper store utfordringer der løypa 
er nær bekken.  
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Vurdering: 
 
Rådmannen anbefalte i utgangspunktet, da saken var oppe i 2017, at det skulle 
prioriteres en lysløype i sentrum (Nordskogen), samt en i Nordby og en i Kroer. 
Tilbakemeldingen fra skigruppa i Ås IL og Kroerløypas venner er at lysløypa i Kroer 
er lite i bruk og med sin plassering utenfor sentrumsområdet når den ikke så mange. 
 
På bakgrunn av dette vurderer rådmannen at Kroerløypa kan nedlegges, og midler til 
drift/vedlikehold her kan benyttes andre steder for å gi et bedre tilbud til flere. Det er 
viktig å ta hensyn til at bruken av lysløypene har blitt utvidet med tiden, slik at 
løypene bør være belyst utover det som tidligere har vært vanlig for lysløyper til 
skibruk.  
 
Skigruppa har også spilt inn at de kunne tenke seg en helhetlig plan med muligheter 
for trinnvis utvidelse av lysløypenettet, slik at man på sikt kan koble sammen 
Nordskogen med Aschjemskogen.  
 
Vurdering av evt. utvidelse av lysløypenettet krever en grundigere utredning og 
rådmannen anbefaler at det lages en plan/utredning med muligheter, samt 
kostnadsoverslag både for investering og drift/vedlikehold i løpet av første halvår i 
2020.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Økonomiske konsekvenser for disse føringene som vedtas vil tas med i tiltaksplanen 
for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 
 
En konsulent med ekspertise innen lysløyper har, etter befaring, gitt følgende 
kostnadsoverslag 
 

 Oppgradering Bollerudåsen   kr.  800.000 

 Oppgradering Aschjemskogen  kr. 1 300.000 

 Nedleggelse av lysløype Kroer  kr.  120.000 
 
Utarbeidelse av en plan for evt. utvidelse av lysløypenettet vil kreve behov for 
ekstern bistand. I tillegg må skigruppa involveres i dette arbeidet da det er dem som 
kjenner løypene og mulighetene best. Det bør settes av kr. 50 000 til utarbeidelse av 
en slik plan. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Generelt vil oppgradering av lysanleggene for lysløypene, med LED-belysning og 
styring, bli langt mindre energikrevende.  
 
En reduksjon av lysløypenettet vil redusere mulighet for aktivitet i løypenettet, 
spesielt i områdene der dette skjer. Samtidig som en utvidelse andre steder vil føre til 
økt aktivitet. 
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Alternativer: 
1. Beholde de fire lysløypene som i dag, med den oppgraderingen som kreves. 

Tiltakene innarbeides i tiltaksplanen neste gang den rulleres. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Basert på tilbakemeldinger fra Kroerløypas venner og skigruppa i Ås IL anbefales i 
første omgang en nedleggelse av Kroerløypa.  
 
Det vil være et godt tilbud med 3 lysløyper i Ås kommune. En nedleggelse av deler 
av eksisterende lysløypenett muliggjør en raskere rehabilitering av de resterende 
lysløypene. Det er imidlertid behov for betydelige tilleggsbevilgninger fremover for å 
kunne opprettholde øvrige lysløyper. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-37/19 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/00198-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 8/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 33/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende 
forbehold: 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Innspill til planen. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Idrettsrådet 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen utgjør et  
nødvendig grunnlag for i ettertid å kunne søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. De økonomiske konsekvensene av planen må innarbeides i  
kommunens budsjett. Mulighet for å gi innspill til planen ble annonsert i flere medier. 
Det ble også sendt e-post til skoler, barnehager, Ås idrettsråd, turlaget, de politiske 
gruppelederne med flere. Det ble lagt frem saker for å få innspill fra  
eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.  
 
Det kom inn en lang rekke forslag til tiltak fra private, organisasjoner, råd og 
foreninger, samt internt i kommunen. Blant årets innspill var det mange fra DNT i 
forbindelse med utvikling av Breivoll. Alle tiltak som var inkludert i gjeldende plan, 
samt nye innspill er vurdert. I tillegg ble innspill og tiltak samkjørt med tiltaksplan for 
sykling og gange i Ås kommune. 
 
Tiltakene er vurdert ut fra status for prosjektering og finansiering.  
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene finnes i oversikten over innspill i  
vedlegg 3, samt under merknader i selve tiltaksplanen. Folkehelse er et 
satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at «Tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» utgjør et godt verktøy for å nå målene. 
 
Ordinære anlegg  
De fleste tiltakene opprettholdes i planen med tanke på  
spillemiddelsøknader. Nye tiltak er rehabilitering av lysløypeanleggene på 
Bollerudåsen og i Aschjemskogen, dersom dette vedtas gjennom egen sak vedr. 
lysløyper, samt oppgradering av lysanlegget på Ås stadion. Dette er i svært dårlig 
forfatning og det er stor risiko for at fotballgruppa ikke får tillatelse til å arrangere 
kamper der pga for dårlige lysforhold. I tillegg er tiltak med å rive hobbakkene i Kroer 
og på Brønnerud skole inne som tiltak. Disse benyttes ikke lenger og det er 
bekymring vedr. sikkerheten rundt disse da de benyttes som klatrestativ, særlig på 
Brønnerud skole. Hoppbakken på Brønnerud skole eies av Ås kommune, mens det 
er skigruppa som eier hoppbakken i Kroer. 
  
Nærmiljøanlegg  
Det er mange tiltak også her som opprettholdes i planen fra tidligere rulleringer for å  
kunne søke spillemidler. I tillegg har det kommet mange nye innspill der flere av 
DNTs planer for Breivoll og nærmiljøtiltak i sentrum har fått høy prioritet. 
Badebinge/oppgradering av HC-baderampe på Breivoll ligger inne i 
forvaltningsplanen for Breivoll. I arbeidet med oppgradering av HC-baderampe har 
man også vurdert badebinge. Denne er mer kostnadskrevende, men kan til gjengjeld 
romme flere behov. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil gi sin 
anbefaling til HTM i forkant av HTM-møtet. 
 
I tillegg vil tiltak som går på utbedring av turstier/turveier for gange og sykkel 
prioriteres, samt fortsatt merking og oppgradering av turstier og oppdatering av 
turkart for Ås kommune.  
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Utkast til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 ble oversendt Ås  
idrettsråd for uttalelse. Det var også et møte med Ås IL fotballklubb vedrørende 
deres innspill. Begge ønsker at tiltak på kunstgressbanen i Block Watne hallen 
prioriteres høyt, samt kunstgress ved stadion. I tråd med føringer etter møte i 
rådmannens planforum anbefaler rådmannen at nærmiljøanlegg i sentrum, samt 
deler av tiltakene på Breivoll prioriteres høyere. Begge kunstgressbanene er nylig 
rehabilitert og rådmannen anbefaler derfor at andre områder prioriteres ved denne 
rulleringen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
For de fleste av tiltakene er det allerede avsatt kommunale midler gjennom vedtatte 
investeringsprosjekter, men to prosjekter krever ny finansiering gjennom 
investeringsmidler. Det gis ikke spillemidler til prosjektering/planlegging av tiltak. 
 
I forbindelse med neste periodes handlingsprogram anbefales følgende tiltak, som 
krever ny kommunal finansiering prioritert: 
 

Tiltak Kostnadsramme 
(kr) 

Kategori 

Oppgradering lysanlegg Ås stadion 750 000 Investering 

Oppgradering lysløyper (Bollerudåsen og 
Aschjem) 

2 100 000 Investering 

Badebinge Breivoll (alt. Oppgradering HC-rampe, 
kr. 250 000) 

1 200 000 Investering 

Nedleggelse lysløype Kroer 120 000 Drift 

Utredning av utvikling og utvidelse av 
lysløypenettet 

50 000 Drift 

Riving hoppbakker (Brønnerud skole og Kroer) 400 000 Drift 

Bidrag til nytt kunstgress i Block Watne-hallen 200 000 Drift 

Midler til prosjektering/utredning sykkelsti/tursti 400 000 Drift 

Oppgradering og merking turveier 100 000 Drift 

Totalt 5 320 000  

 
Det er i driftsbudsjett for 2019 avsatt kr. 603 000 til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv. For gjennomføring av de aktuelle tiltakene i 2020, er det behov for tilføring 
av kr. 667 000 til driftsbudsjettet. 
 
For investeringstiltakene er det totalt behov for kr. 4 050 000. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader om  
spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» vedtas med 
de budsjettmessige forbehold som er tatt i innstillingen. 
  
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HTM-38/19 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/00420-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 9/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 38/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 34/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen   
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-20203 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig. Planen danner blant annet grunnlag  
for søknader om tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Aksjon skoleveg». Tiltakene 
forutsettes å omhandle skolevei. Kommunen har bedt om innspill via kommunens 
hjemmeside, Facebook og instagram. Det ble også sendt e-post til skoler og 
barnehager i Ås kommune, samt til politiske gruppeledere. Det ble også fremmet 
saker for å få innspill fra eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet. 
 
Det kom en rekke innspill til tiltaksplanen. I tillegg ble innspillene til tiltaksplanen for 
sykkel og gange samkjørt med tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Noen av tiltakene vil 
stå i begge på bakgrunn av ulike søknadsprosesser for tildeling av midler, mens 
andre tiltak er overført mellom planene.  
 
Vurdering: 
 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene er gitt i Vedlegg 3 – Oversikt over 
innspill i tiltaksplanen. Disse innspillene er vurdert sammen med tiltak i gjeldende 
tiltaksplan for trafikksikkerhet og danner grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksplan for 
2020-2023.  
 
En del av innspillene går på forhold som tas som en del av drifta. Dette 
videreformidles internt og tiltakene tas ikke med i planen.  
 
Kommunen får gjennom året mange henvendelser om anleggelse av fartsdempende 
tiltak, som fartshumper. Alle innspill om fartshumper vurderes på kommunalteknisk 
enhet for å se på helheten og behovet i området. Som en del av utredningen skal 
fartsmålinger utføres, og enheten gjennomfører fartsmålinger kontinuerlig i den delen 
av året det er bart på veien. Radaren står ute en uke om gangen i forbindelse med 
fartsmålinger. Med dagens ressurssituasjon er det realistisk med anleggelse av ca. 
20-25 fartshumper i året. 
  
Tilskudd til reasfaltering av gang-/sykkelveier kom inn som nytt tiltak i 2015. Dette  
er videreført de påfølgende årene og rådmannen er innstilt på at dette fortsetter i 
årene fremover. Dette er derfor prioritert høyt i planen. Gode gang-/sykkelveier  
er viktig for å legge til rette for gående og syklende.  
 
Når det gjelder tiltak på fylkes og europaveier oversendes oversikten over innspillene 
(både nye og fra tidligere år, vedlegg 3), påført Ås kommunes kommentarer, til 
Statens vegvesen. Listen over tiltak på fylkes- og europaveien vokser og det er 
knyttet usikkerhet til tiltaksplanens formål ovenfor veier Statens vegvesen er 
ansvarlig for. Rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare dette.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Gjennom «Aksjon skoleveg»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil  
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bedre skoleveien for barn. Den kommunale egenandelen på kommunal vei er 
minimum 20 %. Nytt i ordningen fra 2015 er at man kan søke om midler til 
reasfaltering av gang- /sykkelveier, med en egenandel på 50 %. 
 
Sju av tiltakene i planen kan kommunen søke om midler til gjennom Aksjon skoleveg. 
Fem av disse prosjektene er videreført fra planen fra i fjor (da kommunen ikke fikk 
tilskudd i fjor) og det er allerede avsatt investeringsmidler til disse. Aksjon skoleveg 
gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter. 
 
Følgende prosjekter må dekkes gjennom driftsmidler i budsjettet: 
Anleggelse av fartshumper:      Kr. 400 000 
Utredning gang-/sykkelsti Togrenda-Nordby skole:  Kr. 250 000 
Utredning ulike tiltak Dysterlia:     Kr. 150 000 
Totalt:        Kr. 800 000 
 
I driftsbudsjettet for 2019 er det avsatt kr. 1 025 000 til tiltaksplan for trafikksikkerhet. 
I 2020 er det behov for kr. 800 000. Det medfører at kr. 225 000 kan trekkes fra 
driftsbudsjettet til samferdsel for 2020. Budsjettposten for refusjon fra staten må 
justeres til kr. 820 000. Dette må evt. justeres igjen ved 1 tertial 2020 avhengig av 
hva som tilkommer av tilskudd gjennom Aksjon skoleveg. 
 
Det er egen post i driftsbudsjettet for reasfaltering av gang-/sykkelveier og denne 
videreføres. 
. 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas. 
Tiltak som gjelder fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen, i tillegg til at 
rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare status på tiltak spilt inn 
på fylkesveinettet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-39/19 
Tilknytningsplikt for fjernvarme 
 
Saksbehandler:  Tone Marit Stensrud Saksnr.:  19/01391-1 

Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 11/19 21.05.2019 
2 Plan- og byggekomiteen 5/19 23.05.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 39/19 22.05.2019 
4 Formannskapet 36/19 05.06.2019 
5 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 
 
Ås, 13.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Plan og byggekomiteen 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i dag en tilknytningsplikt for fjernvarme for nye byggeprosjekter 
innenfor konsesjonsområdet. Tilknytningsplikten etter plan- og bygningsloven (pbl) § 
27-5 er nedfelt i kommuneplanens § 4.1. Nærmere bestemt gjelder tilknytningsplikten 
etter pbl. § 27-5 første ledd når byggverket ligger innenfor konsesjonsområdet og 
tilknytningsplikten for tiltaket er bestemt i plan.  
 
Statkraft Varme AS har konsesjon for levering av fjernvarme i Ås kommune. 
Fjernvarmeanlegget i Ås benytter i hovedsak skogsflis. I de senere årene har det 
imidlertid blitt utviklet energiløsninger basert på bergvarme som er energieffektive og 
miljømessig meget bra. Rådmannen har med bakgrunn i dette utredet om det kan gis 
et generelt unntak fra tilknytningsplikten når en mer miljømessig bedre løsning kan 
dokumenteres.    
 
Fakta i saken: 
Tilknytningsplikten i kommuneplanens bestemmelse § 4.1 lyder som følger: 
 
«Ved nybygg, til-/påbygg og ved hovedombygging, med samlet areal over 500 m2 
BRA, skal bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder også 
for areal under 500 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en del av 
framtidig større utbyggingsprosjekt. Kravet forutsetter at konsesjonshaver kan levere 
fjernvarme.» 
 
Hensikten bak kommuneplanens bestemmelser er å sikre konsesjonshaver og 
utbyggere forutsigbarhet og stabilitet i spørsmålet om fjernvarmetilknytning, og i drift 
og vedlikehold av fjernvarmenettet. Tilknytningsplikten er også et virkemiddel som 
sikrer konsesjonshaver et tilstrekkelig kundegrunnlag og dermed økonomisk 
lønnsomhet. 
 
Pbl. gir to muligheter for fritak fra tilknytningsplikten: 
 

 Plan- og bygningsloven § 27-5 andre ledd:  
«Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det 
dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig 
bedre enn tilknytning.»  

 Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd:  
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Rådmannen viser til at det er vanskelig å se at det er grunnlag for å gi dispensasjon 
fra tilknytningsplikten etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 
dersom ikke vilkåret for unntak etter lovens spesielle bestemmelse om unntak i § 27-
5 er oppfylt i det enkelte tilfelle. Bruk av pbl. § 27-5 andre ledd er derfor i første rekke 
den aktuelle bestemmelsen om unntak fra tilknytningsplikten. 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019  Side 71 av 87 

 

Både vedtak om unntak og vedtak om dispensasjon fra plikten i § 27-5 første ledd 
forutsetter søknad. Videre skal naboer varsles om tiltaket eller dispensasjon og 
saken høres før vedtak kan fattes. Dette innebærer at unntak eller dispensasjon kun 
kan gis i enkelttilfeller dersom vilkårene er til stede ut i fra en konkret vurdering i den 
enkelte sak. Et generelt unntak eller dispensasjon vil være ugyldig og ikke ha 
rettsvirkning. 
 
Kommunens bruk av unntaksbestemmelsen 
Økt bruk av bergvarme som alternativ til fjernvarmetilknytning har miljømessige 
fordeler. Samlet energibruk kan reduseres ned til en tredjedel sammenlignet med 
bruk av fjernvarme. Selv om fjernvarmeanlegget fyres med avfallsprodukter fra 
skognæringen, må brenselet produseres og transporteres til anlegget med lastebil. 
Bruk av bergvarme er ut fra dette sannsynligvis mer miljøvennlig. 
 
Energibrønner kan i tillegg til oppvarming også benyttes til kjøling av 
bygningsmassen om sommeren. Dette medfører at man slipper å benytte 
kjølesystemer (tørrkjølere) som må plasseres ute, enten på tak eller utenfor bygget. 
Slike installasjoner er lite estetiske og avgir støy til omgivelsene. Kjøleløsninger 
basert på bergvarme får installasjoner i bakken og inne i bygget. 
 
Vurdering: 
Fjernvarmeanlegget i Ås har nå vært i drift i mange år, og kundegrunnlaget er godt 
etablert – spesielt gjennom de nye utbyggingene ved NMBU. Kommuneplanens 
intensjon om gjennom tilknytningsplikten å sikre et tilstrekkelig kundegrunnlag er 
allerede oppfylt. Fjernvarmeanleggets framtid er således ikke truet av at kommunen i 
større grad legger opp til å benytte energiløsninger som kan dokumentere å være 
miljømessig bedre innenfor konsesjonsområdene så langt plan- og bygningsloven gir 
anledning til dette. 
 

Bergvarme har de siste årene blitt et svært godt alternativ til fjernvarme. En slik 
løsning gir betydelig lavere energibruk (ned mot en tredjedel) og produserer energien 
lokalt på tomten. En løsning med bergvarme gjør også at energibrønnene kan 
benyttes til kjøling på sommeren, slik at man slipper tekniske installasjoner utendørs 
som avgir støy til omgivelsene. 
 
I tillegg viser beregninger at bruk av bergvarme er økonomisk fordelaktig 
sammenlignet med fjernvarme. Dette skyldes blant annet en betydelig lavere 
energibruk. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Må beregnes i hvert enkelt tilfelle. I de tilfellene hvor rådmannen har gjennomført 
beregninger er investeringene i bergvarme nedbetalt i løpet av 10-12 år som følge av 
lavere driftskostnad enn ved oppvarming med fjernvarme. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Må beregnes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av plassering, tomtens størrelse og 
beskaffenhet, byggets størrelse, produksjon og transportavstand for flis m.m.  
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Alternativer: 
Rådmannen fortsetter en restriktiv praksis med å gi dispensasjon for 
tilknytningsplikten til fjernvarme innenfor konsesjonsområdet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det i større grad legges opp til at kommunen kan fatte 
vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd for 
tiltak når vilkårene for det er til stede. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks 
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HTM-40/19 
Parkeringsforbud i boligfelt 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/01402-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 10/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 40/19 22.05.2019 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på 

hverdager.  
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Parkeringsforbud på Kaja-feltet - saksfremlegg 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det er stedvis utfordring med parkerte biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Rådmannen har mottatt flere henvendelser fra beboere som er bekymret for 
fremkommeligheten og trafikksikkerheten som følge av langsgående parkering. 
 
Erfaringen etter innføring av tilsvarende parkeringsforbud på Kajafeltet er bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for dem som ferdes i trafikken, noe beboerne i 
området, etter rådmannens erfaring, setter pris på. Rådmannen har fått svært få 
negative tilbakemeldinger på forbudet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen generelt og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. 
 
Fakta i saken: 
Det er stedvis utfordrende at det parkeres biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Flere beboere uttrykker bekymring for fremkommeligheten og trafikksikkerheten, 
spesielt for skolebarn på skoleveien da disse må ferdes mellom parkerte biler og ut i 
veibanen for å komme forbi. Det er også noen som har utfordringer med å komme ut 
av egen gårdsplass på grunn av parkerte biler i veien, og i tillegg skaper det 
utfordringer for veivedlikeholdet, spesielt vinterstid. 
 
Vurdering: 
Parkerte biler langs veien gir et uoversiktlig trafikkbilde, og skaper utfordringer både 
med tanke på fremkommelighet, trafikksikkerhet og veivedlikehold. 
 
Parkerte biler langs veien gir dårlig sikkerhet for gående og syklende da de tvinges ut 
i veibanen og må konkurrere med biler som også skal fram. Dette er spesielt 
utfordrende i periodene kl. 07-09 og kl. 15-17 da mange ferdes på veiene til/fra jobb, 
skole, barnehage, tog/buss mm. 
 
Parkerte biler langs veien utgjør også en særlig utfordring for brøytemannskapene 
vinterstid. Sist vinter var det flere ganger tilfelle at brøytebilene ikke kom fram. Dette 
skaper igjen dårlig fremkommelighet, spesielt for de myke trafikantene. 
 
Det vises for øvrig til saken som var oppe i forbindelse med innføring av 
parkeringsforbud på Kajafeltet. Saksfremlegget følger vedlagt. 
 
Det kom svært lite negative reaksjoner i forbindelse med innføring av 
parkeringsrestriksjoner på Kajafeltet. Rådmannens oppfatning er at dette gikk seg 
raskt til og at beboerne i området er fornøyde med ordningen som nå gir bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen på generelt grunnlag og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. Dette vil 
innføres der det er utfordringer med parkerte biler langs veiene. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Det er kostnader knyttet til kjøp av nye skilt, men dette dekkes av driftsbudsjettet for 
samferdsel. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det vil bli tryggere for de myke trafikantene å ferdes langs veiene og dette kan få 
flere barn til å gå/sykle til skolen. I tillegg blir det et triveligere bomiljø uten så mange 
parkerte biler ute i veien.  
 
Alternativer: 

- La det være som i dag uten parkeringsforbud. 
- Innføre parkeringsforbud i større deler av døgnet/uka. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i tidsperioden kl. 07-17 på 
hverdager. Dette for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. 
 
Dette vil innføres i områder der det er en utfordring med parkerte biler langs veiene. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HTM-41/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01437-1 

Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 6/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 13/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 5/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 25/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
Vedtatt budsjett 2019  innebærer et netto driftsresultat på ca 0,7 %. Status per 1.  
tertial viser at prognosen for resultatet for 2019 styrkes til ca 1 %. Avsetning til 
disposisjonsfond foreslås økt med 6,45 mill. kr for 2019. 
  
Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det  
tjenestebaserte budsjettet. I tillegg finansieres noe med forventede økte skatteinntekter.  
Rådmannen vil understreke at virksomhetene må styre stramt innenfor de rammene som 
nå foreslås justert. 
 
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2019.  
Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av  
enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial  
gjelder i utgangspunktet kun for 2019. 
 

Låneopptak 2019 
Det er for 2019 vedtatt et låneopptak på 232,941mill. kr. Hittil i år viser status for 
investeringer at låneopptaket kan reduseres. Per 1. tertial foreslås en reduksjon i 
låneopptaket på 55 mill. kr.  Hittil i år har rådmannen tatt opp 150 mill. kr i lån. Med 
gjeldende status og fremdrift for investeringer kan dette være tilstrekkelig låneopptak for 
2019. Rådmannen vil ha nærmere informasjon om status og fremdriften for investeringer 
til 2. tertial og vil da foreslå endelig nivå på nedjustering av låneopptaket for 2019.  

 
Budsjettreguleringer drift 1.tertial 2019 
 

Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
 

 

 
Tjenestenavn 

Oppr. budsjett 
2019 

Rev. budsjett 
2019 * 

Endring Ny rev 
ramme 

1 Barnehage                  162 902                   164 018                - 924  163 094 

2 Grunnskoleopplæring                  226 065                   227 485                        227 485 

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv                    32 839                     32 829                            32 829  

4 Kommunehelse                    56 162                     56 162                  150            56 312  

5 Barnevern                    33 291                     33 294               5 000            38 294  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester                    45 030                     44 475                             44 475  

7 Tjenester til hjemmeboende                  137 624                   139 099               1 000           140 099  

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon                  166 857                   166 437               2 000           168 437  

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø                     12 488                      12 490                                 12 490  

10 Administrasjon og styring                     68 904                      65 766                  800               66 566  

11 Eiendomsforvaltning og utleie                     72 698                      72 782               1 200             73 982 

12 Samferdsel                     15 670                      15 670                      -             15 484  

13 Brann og ulykkesvern                     13 398                      13 398                      -               13 104  

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester                    -14 144                     -14 144                      -             -11 273  

15 Felles inntekter og utgifter               -1 029 784                -1 029 861             -9 226      -1 039 087  

  SUM endringer                        0                       -    

Tabell 1: Budsjettreguleringer tjenesteområder (tall i hele 1000) 
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*Differansen mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett skyldes blant 

annet at ansatte har byttet mellom tjenesteområder i forbindelse med 
omorganiseringen. I tillegg var lærlinger budsjettert på funksjon 180 og er nå 
budsjettregulert ut til tjenestene barnehage, skole, pleie og omsorg og 

administrasjon som har fått styrket sine budsjett.  
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 
 
1. Barnehage 

Ved å stenge en avdeling på Togrenda kan utgiftene til tjenesten reduseres med 
1 mill.kr for 2019. Solbergtunet styrkes med 76 000 kr som følge av at tilskudd 

til finansiering av praksisplasser ble bokført i 2018, mens kostnaden kom i 2019.  
 

2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
4. Kommunehelse 
Det er nødvendig å øke den merkantile stillingen på fastlegekontoret med 0,5 

årsverk slik at driften går mer effektivt. Stillingen er beregnet til 150.000 kr med 
høsteffekt for 2019. Fastlegekontoret finansieres av offentlige tilskudd og 

brukerbetalinger og skal være selvfinansierende.  
 
5. Barnevern 

Barneverntjenesten har fortsatt behov for eksterne tjenester for å løse sine 
lovpålagte oppgaver på grunn av vakante stillinger. Det foreslås derfor å tilføre 5 

mill. kr.  
 
6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 1,0 mill. kr. 
Dette skyldes at vi fikk 1,0 mill. kr lavere refusjonsinntekt enn inntektsført på 

ressurskrevende brukere 2018.  
 

8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Det er behov for å styrke ferievikarbudsjettet med 2,0 mill. kr.  
 

9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
10. Administrasjon og styring 
Det er behov for å styrke IKT med 0,8 mill kr til økte kostnader til påkrevde 

lisenser.  
 

11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er behov for å skifte heismotorer og varmtvannsberedere på Moer sykehjem. 

Tjenesten styrkes med ca 1,2 mill. kr.  
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12. Samferdsel 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
13. Brann og ulykkesvern 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

15. Felles inntekter og utgifter 

 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
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Felles inntekter og utgifter.  

tall i hele 1000 

Oppr 
budsjett 

2019 

Rev. 
budsjett 

2019 
Endring 

Nytt rev. 
budsjett 

1 
 

Bruk av disp.fond Solbergtunet 0 0 -76 76 

2 
 

Økt skatteinngang.   -605 500 -605 500 -5 000 -610 500 

3  Renteinntekter -10 612 -10 612 -4 000 -14 612 

4  Aalerudmyra tilbakeført avsetning til 
mulig rettsak 

0 0 -10100 -10 100 

5  Forliksavtale Aalerudmyra 0 0 5 500 5 500 

6  Kapitalforvaltning -6 685 -6 685 -5 000 -11 685 

7  Renteutgifter 39 640 39 640 3 000 42 640 

8  Avsetning disp.fond 15 646 15 646 6 450 22 596 

  Totalt:   -9 226  

Tabell 2: Budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter (tall i hele 1000) 

 
1. Solbergtunet barnehage foreslås styrket med 76 000 kr fra generelt 

disposisjonsfond. Dette var øremerkede midler fra Oslo Met som kom i 2018 
for å finansiere praksisplasser med utbetaling i januar.   
 

2. Skatteinngangen økes med 5 mill.kr på bakgrunn av oppjustert prognose. 
 

3. Renteinntektene økes med 4 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 
likviditetsbeholdning. 
 

4. Det er inngått forlik med Aalerudmyra AS vedrørende avtale om 
grunneiervederlag for Aalerud Skytebane. Ås kommune skal betale 

Aalerudmyra AS 5,5 mill. kr. 
 

5. Det er tidligere avsatt 10,1 mill. kr til mulig rettsak som følge av at 

kommunen var stevnet i saken vedrørende Aalerudmyra Skytebane. Saken er 
nå avsluttet med en forliksavtale. Tidligere avsatte midler på 10,1 mill. kr 

tilbakeføres driftsregnskapet for 2019.  
 

6. Forventet avkastning på kommunens kapitalforvaltning økes med 5 mill. kr. 

 
7. Renteutgifter økes med 3 mill. kr som følge av høyere rentenivå.  

 
8. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 6,45 mill.kr. 
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Budsjettreguleringer Investering 
 
Nedenfor fremgår rådmannens forslag til reguleringer av investeringsprosjekter. 

En del av prosjektene foreslås avsluttet etter regnskapsavslutningen 2018. Listen 
er derfor nokså omfattende. I tillegg foreslår rådmannen å slå sammen noen 

prosjekter.  
 
Ved mindreforbruk på avsluttede prosjekter foreslår rådmannen i utgangspunktet 

at midlene settes på ubundet investeringsfond. Ved behov for økte rammer på 
eksisterende prosjekter foreslår rådmannen dette dekket inn ved bruk av 

ubundet investeringsfond. Finansiering fremgår av egen tabell.   

  

Nr Prosjekt 
 Totalt 

regnskap  

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt rev 
budsjett 

2019  
 Ny total 
ramme  

1 
0233 Follo barne- og ungdomsskole, 
nybygg i Ski  11 151   6 189   -5 689  500   11 651  

2 
0248 Oppgradering og 
sikkerhetstiltak kinosal  7 111   458   111   569   7 111  

3 
0253 Solberg skole, inventar og IKT 
utstyr  7 700   2 299   -2 299   -   7 701  

4 0301 Demenssenteret, inventar  11 920   28   -28   -   11 920  

5 
0323 Fastlegekontor på Moer, 
inventar og utstyr  730   270   -270   -   730  

6 
0506 Rehabilitering kunstgressbane 
Ås  3 178   672   -672   -   3 178  

7 
0507 Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby  2 943   907   -907   -   2 943  

8 0512 Oppgradering friidrettsbane  1 824   -474   824   350   2 174  

9 
0618 Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger  15 912   -404   500   96   16 500  

10 
0629 Ljungbyveien omsorgsboliger – 
tilbygg  554   3 384   1 500   4 884   6 400  

11 0673 Solberg skole, utvidelse  179 056   56 872   -55 000   1 872   182 600  

12 0683 Infrastruktur Ås sentrum  -   -   8 000   8 000   38 000  

13 0689 Ny svømmehall  70   280   -280   -   70  

14 0693 Områderegulering av sentrum  -   8 000   -8 000   -   -  

15 0749 Radontiltak *  114   -114   -   -  

16 0805 Hovedplan Vannforsyning *  11 112   -11 112   -   -  

17 0806 Hovedplan Kloakksanering *  10 640   11 112   21 752   -  

18 0825 Oppgradering vann *  5 250   -5 250   -   -  

19 0826 Oppgradering avløp *  5 250   5 250   10 500   -  

20 0994 Startlån/formidlingslån *  -626   626   -   -  

21 
01200 Lokaler kommunal 
tjenesteproduksjon Ås sentrum  103 1000 1103  

  SUM      -60 698      

Tabell 3: Budsjettreguleringer investeringer (tall i hele 1000) 
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Kommentarer til tabell reguleringer investering 
1. Follo Barne- og ungdomsskole er ferdig og tatt i bruk. Budsjettet kan 

reduseres med 5,689 mill. kr. 
 

2. Oppgradering av sikkerhetstiltak kinosal er ferdigstilt. Prosjektet har et 
merforbruk på teknisk utstyr. Det er derfor behov for å øke budsjett og 
ramme med 111 000 kr.  

 
3. Prosjekt 0253 Solberg skole, inventar og IKT-utstyr er ferdigstilt og kan 

avsluttes med 2,299 mill. kr i mindreforbruk. På grunn av lavere elevtall enn 
skolens kapasitet er ikke alle rom blitt møblert. Rådmannen foreslår derfor å 
avsette 250 000 kr av mindreforbruket til fond. Dette fremgår av eget punkt 

under i tabellen under.    
 

4. Prosjekt 0301 Demenssenteret, inventar er ferdigstilt og kan avsluttes med 
28 000 kr i mindreforbruk.  
 

5. Fastlegekontoret på Moer er etablert og i drift og investeringsprosjektet kan 
avsluttes med 270 000 kr i mindreforbruk.  

 
6. Rehabiliteringen av kunstgressbane i Ås kan avsluttes med 672 000 kr i 

mindreforbruk.  

 
7. Rehabiliteringen av kunstgressbane på Nordby kan avsluttes med 907 000 kr 

i mindreforbruk. 
 

8. Oppgradering av friidrettsbanen pågår og må økonomisk ses i sammenheng 
med rehabilitering av kunstgressbanen i Ås, punkt 6. Det er behov for å øke 
rammen med 824 000 kr blant annet grunnet inngjerding. Det søkes tilskudd 

til oppgraderingen som er lagt inn i tabellen for finansiering under. 
 

9. I F-sak 7/19 ble det vedtatt å tilføre prosjekt 0618 Ljungbyveien nye 
institusjons- omsorgsboliger 500 000 kr. I vedtaket er ikke finansiering for 
rammeøkningen angitt. Reguleringen legges derfor frem her.  

 
10. I F-sak 7/19 tilføres prosjekt 0629 Ljungbyveien omsorgsboliger, tilbygg 1,5 

mill. kr. Som forklart i punkt 9 angis det ikke finansiering for rammeøkningen 
i vedtaket. Reguleringen legges derfor frem her. 
 

11.0673 Solberg skole er tatt i bruk, men prosjektet avsluttes når prøvedriften er 
ferdig, Det ligger an til et mindreforbruk og budsjettet kan reduseres med 55 

mill. kr. 
 

12.Det er bevilget 30 mill. kr til prosjekt 0683 Infrastruktur Ås sentrum i HP 

2019-2022 med planlagt oppstart i 2020. En del av prosjektet er 
områderegulering av sentrum. Dette er vedtatt tidligere og har eget 

prosjektnummer med 8 mill. kr i ramme. Rådmannen ønsker å slå disse 
prosjektene sammen og foreslår derfor å tilføre prosjekt 0683 8 mill. kr i 
2019. Dette må sees i sammenheng med punkt 14.  

 
13.I K-sak 72/18 ble det vedtatt at bygging av ny svømmehall skal sees i 

sammenheng med utbygging av Ås ungdomsskole. Prosjektet for utredning, 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019  Side 83 av 87 

 

prosjekt 0689 Svømmehall kan derfor avsluttes med 280 000 kr i 
mindreforbruk.  

 
14.Budsjett for 0693 Områderegulering av sentrum slås sammen med 0683 

Infrastruktur Ås sentrum og budsjett og ramme reduseres med 8 mill. kr.  

 
15.0749 Radontiltak kan avsluttes med 114 000 kr i mindreforbruk. 

 
16.Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0805 Hovedplan vann og 0806 

Hovedplan avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 

0805 Hovedplan vann reduseres med 11,112 mill. kr.  
 

17.Budsjettet for 0806 Hovedplan Avløp slås sammen med 0805 Hovedplan vann 
og tilføres 11,112 mill. kr. Prosjektet endrer navn til Hovedplan vann og 

avløp.  
 

18.Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0825 Oppgradering vann og 0826 

Oppgradering avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 
0825 Oppgradering vann reduseres med 5,25 mill. kr  

 
19.Budsjettet for 0826 Oppgradering Avløp økes med 5,25 mill. kr som følge av 

at det slås sammen med 0825 Oppgradering Vann. Prosjektet endrer navn til 

0826 Oppgradering Vann og avløp. 
 

20.Når mottakere av startlån ikke klarer å betjene gjelden sin må kommunen 
dekke en del av tapet. I 2018 ble det tapsført 626 000 kr knyttet til utlån av 
startlån. Dette var ikke budsjettert og ble derfor overført til 2019. Det er 

behov for å tilføre budsjettet 626 000 kr i 2019. Dette finansieres ved bruk av 
fond jf finansieringsoversikten under. 

     
21.Rådmannen legger frem forslag om utredning av muligheter for lokaler til 

kommunal tjenesteyting i Ås sentrum fra 2023 som følge av at en rekke 

leieavtaler går mot endt leieperiode. Det er i 2019 behov for 1 mill. kr til 
utredningsarbeidet. Rådmannen legger frem egen sak om rammene for 

prosjektet.  

 

 

Finansiering 

Nr Prosjekt Tekst 

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  

22 

0253 Solberg skole, inventar 
og IKT utstyr 

 Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   250   250  

23 

0506 Rehabilitering 
kunstgressbane Ås Redusert tilskudd   -1 000   225   -775  

24 

0507 Rehabilitering 
kunstgressbane Nordby Redusert tilskudd   -1 000   275   -725  
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25 
0512 Oppgradering 
friidrettsbane Tilskudd fra staten   -   -450   -450  

26 
0600 Rustad skole, utvidelse 

Bruk av bundet 
investeringsfond    -   -3 500   -3 500  

27 
0994 Startlån/formidlingslån 

Bruk av ubundet 
investeringsfond.    -   -626   -626  

28 0995 Finansiering investering Bruk av lån tidligere år   -202 753   3 500   -199 253  

29 
0995 Finansiering investering 

Redusert låneopptak 
2019   -232 941   55 000   -177 941  

30 
0995 Finansiering investering 

Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   9 509   9 509  

31 
0995 Finansiering investering 

 Bruk av ubundet 
investeringsfond 
overførte prosjekter   -2 400   -3 485   -4 885  

 SUM      60 698    

Tabell 4: Finansiering investering (tall i hele 1000) 
 

Kommentarer til tabell regulering finansiering investering 
22. En av årsakene til mindreforbruk på 0253 Solberg skole, inventar og IKT 

utstyr, er at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for å ta i bruk alle 
rom. Det er derfor ønskelig å avsette 250 000 kr til ubundet investeringsfond 

for innkjøp av inventar til disse rommene når de skal tas i bruk.  
 

23.Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0506 Rehabilitering kunstgressbane Ås må 

forventet tilskudd reduseres med 225 000 kr.  
 

24.Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0507 Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby må forventet tilskudd reduseres med 275 000 kr. 
 

25.Det er mulig å søke om 450 000 kr i tilskudd fra staten knyttet til 
oppgradering av friidrettsbanen.  

 
26.I 2018 mottok Ås kommune 3,5 mill. kr i spillemidler knyttet til investeringer 

ved 0600 Rustad skole. Dette var ikke budsjettert i 2018 og midlene ble ved 

årsavslutningen satt på fond. Det er derfor behov for å regulere 3,5 mill. kr i 
bruk av bundet investeringsfond konto 25550621.  

 
27.Jf punkt 21 i foregående tabell ble det ført 626 000 kr som tap knyttet til 

startlån i 2018. Dette bør dekkes av ubundet investeringsfond konto 

25650700 (tapsfond startlån) i 2019.  
 

28.Bruk av lån tidligere år kan reduseres med 3,5 mill. kr som følge av mottatt 
tilskudd til Rustad skole. 
 

29.Rådmannen foreslår å redusere årets låneopptak med 55 mill. som følge av 
mindreforbruk på investeringer.  

 
30.Som følge av mindreforbruk ved avslutning av prosjekter kan 9,509 mill. kr 

avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350140. 
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31.Rådmannen foreslår å benytte 2,485 mill. fra ubundet investeringsfond, konto 
25350140, til finansiering av F-sak 7/19 og øvrige behov for økte budsjetter i 

tabellen over.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Med rådmannens foreslåtte budsjettreguleringer økes avsetningen til 
disposisjonsfond med 6,45 mill. kr og prognosen for netto driftsresultat økes fra 0,7 
% til ca. 1 %. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
umiddelbart 
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019  Side 86 av 87 

 

HTM-42/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01438-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 5/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 12/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 4/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 24/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg: 
1. tertialrapport 2019 v 1.1 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 
- 2023.  Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Det er en rapportering 
på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten 
beskriver status etter de fire første månedene. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2019.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at  
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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