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Delegerte vedtak  
 
6/19 14/00237-53 Delegerte vedtak byggesak 11.06.2019 - 09.08.2019 
 
Saksnummer Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

18/00597-24 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Tillatelse til 
bruksendring av landbruksbygning fra hønsehus til 
verksted  - Midlertidig dispensasjon 

11.06.2019 BSH Innvilget 

19/01471-2 Gnr 113 bnr 21 - Nessetveien 69 - Skilt - Tillatelse 
til tiltak 

11.06.2019 BSH Innvilget 

17/01461-18 Gnr 102 bnr 316 - Nordbyveien 72 - Boligblokk 
Bygg C - Midlertidig brukstillatelse 

11.06.2019 BSH Innvilget 

19/00311-5 Gnr 108 bnr 109 - Nordskogenveien 19 (Hus 1) 
Tomannsbolig - Dispensasjon - Tillatelse til tiltak 

13.06.2019 ACG Innvilget 

19/01659-3 Gnr 107 bnr 73 - Slorhøgda 19 – Innvilget søknad 
om seksjonering 

13.06.2019 ACG Innvilget 

19/00636-3 Gnr 108 bnr 109 - Nordskogenveien 19 – (Hus 2) 
Tomannsbolig – Dispensasjon - Tillatelse til tiltak 

13.06.2019 ACG Innvilget 

17/01787-14 Gnr 78 bnr 2 - Garderveien 235 - Atkomstvei - 
Etterhåndsgodkjenning av privat vei 

14.06.2019 JZ Innvilget 

19/01317-4 Gnr 110 bnr 57 - Ekebergveien 13 A - 
Svømmebasseng - Vedtak om tillatelse til tiltak 

14.06.2019 SIMS Innvilget 

19/01658-2 Gnr 109 bnr 68 - Boplassveien 5 - Riving av uthus - 
Vedtak om tillatelse til tiltak 

14.06.2019 SIMS Innvilget 

19/00960-8 Gnr 73 bnr 56 - Von Øtkensvei 17 - Tilbygg - 
Igangsettingstillatelse 

14.06.2019 JZ Innvilget 

19/01521-2 Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Rivesøknad - Låve på 
Holtet gård - Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

18.06.2019 ACG Innvilget 

19/00192-4 Gnr 15 bnr 38 - Åsulvs vei 11 A - Stålpipe - 
Ferdigattest 

18.06.2019 ACG Innvilget 

17/03284-9 Gnr 96 bnr 3 - Kongeveien 119 - Tilbygg - 
Ferdigattest 

18.06.2019 ACG Innvilget 

14/02997-20 Gnr 107 Bnr 127 - Slorhøgda 59 – Enebolig med 
hybelleilighet - Ferdigattest 

18.06.2019 ACG Innvilget 

19/01772-2 Gnr 45 bnr 8 - Brekkekroken 12 - Bruksendring - 
Søknad om tillatelse til tiltak 

18.06.2019 ACG Innvilget 

19/01381-2 Gnr 73 bnr 54 - Von Øtkens vei 21 - Tilbygg til 
enebolig - Tillatelse til tiltak 

18.06.2019 ACG Innvilget 

18/02420-12 Gnr 75 Bnr 14 - Kroerveien 91 - Nybygg - 
Tomannsbolig - Rammetillatelse 

19.06.2019 ITH Innvilget 

13/04131-41 Gnr 39 Bnr 26 - Syverudveien 140 - Nybygg - 
Enebolig - Endring av gitt tillatelse 

19.06.2019 ITH Innvilget 

19/01524-2 Gnr 115 bnr 39 - Sportsveien 20 – Nybygg, 
dobbelgarasje - Ferdigattest 

19.06.2019 ACG Innvilget 
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17/01297-4 Gnr 107 bnr 124 - Slorhøgda 62 - Støttemurer - 
Tillatelse til tiltak - Dispensasjon fra regulert 
byggegrense 

20.06.2019 ACG Innvilget 

18/01366-27 Gnr 73 bnr 100 - Ole Bygdevektersvei 6 - Ny 
enebolig bygg A - Rammetillatelse - Dispensasjon 

20.06.2019 BSH Innvilget 

18/02542-41 Gnr 113 bnr 63 - Askehaugveien 87 - Nordby 
Barnehage - Igangsettingstillatelse IG-3 - Råbygg 
og tak 

20.06.2019 BSH Innvilget 

19/01949-1 Gnr 73 bnr 100 - Ole Bygdevekters vei 6 - Ny 
enebolig bygg B - Rammetillatelse - Dispensasjon 

20.06.2019 BSH Innvilget 

16/01602-64 Gnr 73 bnr 276 - Ljungbyveien 17 -  Endring av gitt 
rammetillatelse 

20.06.2019 ITH Innvilget 

18/02729-14 Gnr 111 bnr 39 - Kjærnesstranda 15 - Riving av 
eksisterende bebyggelse -  Igangsettingstillatelse 

20.06.2019 BSH Innvilget 

19/01712-2 Gnr 42 bnr 1 - Aboretveien 6 - Heis – Tillatelse til 
tiltak 

20.06.2019 JZ Innvilget 

16/01602-65 Gnr 73 bnr 276 - Ljungbyveien 17 - 
Avlastningshjem - Tilbygg - Administrasjonsdel - 
Igangsettingstillatelse 

20.06.2019 ITH Innvilget 

18/03396-4 Gnr 8 bnr 1 - Drøbakveien 401 - Skoftestad - Areal 
for behandling av biomasse – 
Dispensasjonssøknad - Avslag 

20.06.2019 BSH Avslått 

16/02271-28 Gnr 44 bnr 37 - Hestehagen 32 - Enebolig - 
Ferdigattest 

21.06.2019 ACG Innvilget 

19/01665-2 Gnr 73 bnr 73 - Nylenda 14 - Ny garasje - Tillatelse 
til tiltak uten ansvarsrett 

21.06.2019 BSH Innvilget 

19/01762-2 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - 
Opprettelse av ny grunneiendom 

21.06.2019 ITH Innvilget 

18/02561-9 Gnr 74 bnr 160 - Danskerudveien 20A - Nybygg - 
Enebolig - Ferdigattest 

21.06.2019 ITH Innvilget 

17/00361-66 Gnr 102 bnr 316 - Nordbyveien 74 og 76 - Bygg B - 
Boligblokk og Dagligvareforretning - Ferdigattest. 

24.06.2019 BSH Innvilget 

18/00055-8 Gnr 16 bnr 5 - Drøbakveien 184 - Ny driftsbygning 
og riving av eksisterende - Ferdigattest 

24.06.2019 BSH Innvilget 

15/02783-41 Gnr 42 bnr 1 fnr 102 og 274 - Utveien 23 - Kaja 
Barnehage - Tilbygg og ombygging - Ferdigattest 

24.06.2019 BSH Innvilget 

18/02028-23 Gnr 111 bnr 250 - gnr 111 bnr 56 - Kjærnesstranda 
9 - 11 - Endret rammesøknad - 
Dispensasjonssøknad - Avslag 

24.06.2019 BSH Avslått 

18/03317-7 Gnr 75 bnr 99 - Bråtenveien 31 - Påbygg 2. etasje 
på eksisterende enebolig - Rammetillatelse 

25.06.2019 BSH Innvilget 
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18/01264-34 Gnr 107 bnr 631 - Fålesloråsen 51 - Ny enebolig - 
Igangsettingstillatelse IG-2 for resterende arbeider 

25.06.2019 BSH Innvilget 

18/01524-24 Gnr 107 bnr 330 - Veidemannsveien 44 - Riving av 
enebolig - Ferdigattest 

25.06.2019 ACG Innvilget 

16/02506-
104 

Gnr 73 bnr 192 - Nybygg - Rustad skole – 
Ferdigattest 

25.06.2019 ITH Innvilget 

19/01797-2 Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien 114 - Kantstopp og 
snuplass for buss - Søknad om tillatelse til tiltak 

25.06.2019 ACG Innvilget 

19/01522-7 Gnr 114 bnr 15 - Vinterbroveien 25 - Nybygg - 
Enebolig – Dispensasjon/Rammetillatelse 

25.06.2019 ITH Innvilget 

17/02690-37 Gnr 55 bnr 57 - Kulturhuset - Skifte av vinduer og 
dører - Tillatelse til tiltak 

25.06.2019 BSH Innvilget 

18/03649-18 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Nybygg - 
Studentboligbygg - Hus A1 - Igangsettingstillatelse 
nr. 2 - Resterende arbeider 

25.06.2019 ITH Innvilget 

16/00750-23 Gnr 44 bnr 41 - Hestehagen 24 - Enebolig - 
Ferdigattest 

25.06.2019 BSH Innvilget 

18/02191-4 Gnr 107 bnr 50 - Fålesloråsen 43 - Garasje - 
Ferdigattest 

26.06.2019 ACG Innvilget 

18/03656-6 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Skogveien 
studentboliger - Hus D 2 - Igangsettingstillatelse 
for hele tiltaket 

26.06.2019 ITH Innvilget 

19/00894-5 Gnr 73 bnr 237 - Parallellen 41 - Bruksendring fra 
tilleggsdel til hoveddel og fasadeendring - 
Tillatelse til tiltak 

26.06.2019 ACG Innvilget 

19/01361-3 Gnr 73 bnr 105 - Ole Bygdevekters Vei 1 - Tilbygg 
til enebolig/garasjedel - Dispensasjon fra avstand 
til veimidte 

26.06.2019 BSH Innvilget 

19/00016-16 Gnr 66 bnr 51 - Kråkstadveien 86 A - Bruksendring 
av del av underetasje til 
sekundærleilighet/innredning av 2. etasje  - 
Ferdigattest 

27.06.2019 ITH Innvilget 

19/01477-2 Gnr 107 Bnr 254 - Steinalderveien 8 C - Tilbygg på 
enebolig- Søknad om tillatelse til tiltak 

28.06.2019 ACG Innvilget 

19/01964-2 Gnr 102 bnr 1 - Solbergveien 4 - Søknad om 
tillatelse til tiltak - Byggskilt 

28.06.2019 JZ Innvilget 

19/01645-4 Gnr 115 bnr 16 - Askehaugveien 110 - Midlertidig 
bygg - Tillatelse til tiltak 

02.07.2019 JZ Innvilget 

18/03822-9 Gnr 113 bnr 2 - Breivollveien 100 – 
Hovedbygningen - Fasadeendring og bruksendring 
- Igangsettingstillatelse 

02.07.2019 BSH Innvilget 

18/02589-13 Gnr 107 bnr 564 - Sjøskogenfaret 5 B og 5 C - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

03.07.2019 BSH Innvilget 
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19/01976-2 Gnr 55 bnr 442 - Kvartsveien 15 - Installasjon av 
trappeheis / løfteplatform - Tillatelse til tiltak i ett 
trinn 

03.07.2019 JZ Innvilget 

19/02031-2 Gnr 111 bnr 115 - Nebbaveien 95 - Montering av 
stålpipe og ildsted - Tillatelse til tiltak 

03.07.2019 JZ Innvilget 

19/00939-9 Gnr 54 bnr 369 - Askeveien 3 C - Påbygg Bolig - 
Tillatelse til tiltak 

03.07.2019 BSH Innvilget 

19/00703-10 Gnr 103 bnr 23 - Nygårdsåsen 6 - Nybygg 2 
eneboliger - Rammesøknad - Avslag 

05.07.2019 BSH Avslått 

18/01524-28 Gnr 107 bnr 330 - Veidemannsveien 44 - Vedtak 
om midlertidig brukstillatelse 

08.07.2019 JZ Innvilget 

19/01241-10 Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Søknad om deling - 
Melding om vedtak 

11.07.2019 SIMS Innvilget 

19/02150-3 Gnr 75 bnr 84 - Kjetterudveien 3 - Deling - Melding 
om vedtak 

12.07.2019 SIMS Innvilget 

19/01569-4 Gnr 75 bnr 84 - Kjetterudveien 3 - Tilbygg - Vedtak 
om tillatelse til tiltak 

12.07.2019 SIMS Innvilget 

19/02110-3 Gnr 114 bnr 10 - Vinterbroveien 19 - Riving - 
Tillatelse til tiltak 

16.07.2019 JZ Innvilget 

19/02040-2 Gnr 55 bnr 196 snr 11 - Liaveien 25 B - 
Bruksendring - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

19.07.2019 JZ Innvilget 

18/02338-18 Gnr 45 bnr 27 - Herumveien 59 - Tomannsbolig - 
Vedtak om midlertidig brukstillatelse 

19.07.2019 JZ Innvilget 

18/00901-26 Gnr 60 bnr 46 - Haugerudveien 72 - Nybygg av 
enebolig - Midlertidig brukstillatelse 

23.07.2019 ACG Innvilget 

18/00987-7 Gnr 60 bnr 46 - Haugerudveien 72 - Garasje - 
Midlertidig brukstillatelse 

24.07.2019 ACG Innvilget 

19/00337-5 Gnr 55 bnr 316 - Grusveien 30 - Reparasjon av 
bygningsteknisk installasjon  
- Ferdigattest 

24.07.2019 ACG Innvilget 

19/02041-3 Gnr 107 bnr 330 - Veidemansveien 46 - Innvilget 
søknad om seksjonering 

25.07.2019 ACG Innvilget 

19/01912-3 Gnr 39  bnr 50 - Syverudveien 163 - Ny avkjørsel - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

26.07.2019 ACG Innvilget 

19/01383-5 Gnr 107 Bnr 58 - Slorhøgda 46 - Bruksendring - 
Vedtak om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

26.07.2019 SIMS Innvilget 

18/03130-10 Gnr 103 bnr 46 - Nygårdsveien 21 - Enebolig - 
Vedtak om dispensasjon og  tillatelse til tiltak 

26.07.2019 SIMS Innvilget 

18/02420-20 Gnr 75 bnr 14 - Kroerveien 91 - Nybygg - 
Tomannsbolig - Igangsettingstillatelse 

30.07.2019 ITH Innvilget 

18/00479-44 Gnr 54  bnr 368  - Tunveien 2 - Tilbygg Sykehjem – 
Igangsettingstillatelse IG-2 

30.07.2019 BSH Innvilget 
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17/02671-54 Gnr 113 bnr 21 - Nessetveien 69 - Tilbygg – 
Igangsettingstillatelse IG-3 – Resterende arbeider 
og avkjørsel 

31.07.2019 BSH Innvilget 

17/02216-17 Gnr 113 bnr 262 - Siriusveien 14 - Nybygg - 
Enebolig med sekundærleilighet - IG 2 - 
Betongarbeider 

31.07.2019 ITH Innvilget 

17/01461-23 Gnr 102 bnr 316 - Nordbyveien 72 - Boligblokk 
bygg C- Ferdigattest 

31.07.2019 BSH Innvilget 

18/03301-6 Gnr 113 bnr 63 - Askehaugveien 87 - Frittstående 
Bod - Igangsettingstillatelse 

31.07.2019 BSH Innvilget 

18/03463-10 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Nybygg - 
Enebolig - Vest - Midlertidig brukstillatelse 

31.07.2019 ITH Innvilget 

18/03459-9 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Nybygg - 
Enebolig - Øst - Midlertidig brukstillatelse 

31.07.2019 ITH Innvilget 

18/02542-46 Gnr 113 bnr 63 - Askehaugveien 87 - Nordby 
barnehage - Igangsettingstillatelse IG-4 - 
Resterende deler 

31.07.2019 BSH Innvilget 

18/03205-14 Gnr 62 bnr 11 - Åsveien 285 - Påbygg - Felleskjøpet 
- Lagerhall - Midlertidig brukstillatelse 

01.08.2019 ITH Innvilget 

19/01497-5 Gnr 69 bnr 10 - Kråkstadveien 70 - Enebolig - 
Tilbygg - Tillatelse til tiltak 

01.08.2019 ITH Innvilget 

15/04086-11 Gnr 9 Bnr 4 - Drøbakveien 323 - Tilbygg til 
våningshus - Ferdigattest 

01.08.2019 BSH Innvilget 

19/02128-2 Gnr 54 bnr 151 - Granveien 26 - Rammetillatelse til 
oppføring av nytt tilbygg 

02.08.2019 JZ Innvilget 

15/02970-6 Gnr 9 Bnr 4 - Drøbakveien 323 - Svømmebasseng - 
Ferdigattest 

02.08.2019 BSH Innvilget 

14/03612-16 Gnr 9 Bnr 4 - Drøbakveien 323 - Jordvoll og 
støyskjerm - Ferdigattest 

02.08.2019 BSH Innvilget 

19/02122-2 Gnr 75 bnr 1 - Garderveien 31 - Tilbygg - Vedtak 
om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

05.08.2019 SIMS Innvilget 

17/01375-11 Gnr 108 bnr 251 - Tiursvingen 11 - Tilbygg på 
enebolig - Ferdigattest 

05.08.2019 ACG Innvilget 

19/00465-10 Gnr 107 bnr 395 - Gråbeinstien 20 - Ny 
tomannsbolig med carporter og riving av 
eksisterende enebolig - Rammetillatelse - 
Dispensasjoner 

05.08.2019 BSH Innvilget 

19/02222-2 Gnr 73 bnr 81 - Drottveien 2 – Rehabilitering av 
pipe og oppmuring av peis – Tillatelse til tiltak i ett 
trinn 

06.08.2019 JZ Innvilget 

16/01127-31 Gnr 108 bnr 452 - Nordskogenveien 21 A og B - 
Nybygg - Tomannsbolig - Ferdigattest 

06.08.2019 ITH Innvilget 

19/02206-2 Gnr 112 bnr 136 - Furustubben 4 - Tilbygg – 
Tillatelse til tiltak 

07.08.2019 ACG Innvilget 
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19/02292-2 Gnr 103 bnr 73 - Nygårdsveien 28 - 
Virksomhetsskilt - Tillatelse til tiltak 

07.08.2019 BSH Innvilget 

19/02297-2 Gnr 108 bnr 178 - Sjøskogenveien 5 - Skilt - 
Tillatelse til tiltak i ett trinn 

07.08.2019 JZ Innvilget 

18/01670-13 Gnr 54 gnr 93 - Sagaveien 37 - Tilbygg - Enebolig - 
Ferdigattest 

08.08.2019 ITH Innvilget 

17/00936-43 Gnr 42 bnr 1 fnr 269 - Utveien 6 A – Riving – 
Kommandanten - Ferdigattest 

08.08.2019 ITH Innvilget 

18/03108-9 Gnr 103 bnr 73 - Nygårdsveien 28 - Utendørs 
lagring ved industribygning - Tillatelse til tiltak 

08.08.2019 BSH Innvilget 

14/02817-7 Gnr 107 bnr 169 - Rørmyrveien 3 - Tilbygg til 
enebolig - Ferdigattest 

09.08.2019 BSH Innvilget 

19/01801-3 Gnr 34 bnr 28 - Søråsveien 20 - Ny enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

09.08.2019 BSH Innvilget 
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Saker til behandling  

HTM-48/19 
Midtgard. Riving eller bevaring 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-35 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 5/19 21.08.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/19 22.08.2019 
4 Formannskapet 40/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. I den videre planleggingen av det nye skolebygget, forutsettes det at bygget 

innarbeides som en del av undervisningsarealet, og at det arealene skal kunne 
benyttes utenom skoletid av Kulturskolen og andre kulturaktiviteter. 

3. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
4. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, 
         samfunn og kultur 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 14/18 Reguleringsplan, 1. gangs behandling 
K-Sak 43/18 Konsept 
K-Sak 83/18 Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utredet ulike alternativer for selve bygget Midtgard basert på vedtak 
i Kommunestyret den 20.06.2018 (K-Sak 43/18) og 21.11.2018 (K-Sak 83/18): 
…… 
«Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
ivaretar ungdommens behov.» 
 
Midlertidig og framtidig lokalisering av Ungdomsklubben utredes og framlegges som 
egen sak. Ungdomsklubben kan bli værende i Midtgard fram til årsskiftet 2020/21. 
 
Fakta i saken: 
Reguleringsplanen for Åsgård skole ble 1. gangs behandlet i HTM (HTM-Sak 14/18) 
den 01.03.2018. Konseptet for Åsgård skole ble behandlet i kommunestyret den 
20.06.2018 (K-Sak 43/18). Her ble det vedtatt at Midtgard rives. 
 
I høringsrunden ble det mottatt innsigelser fra Akershus fylkeskommune angående 
riving av Midtgard. Kommunestyret fastholdt sitt vedtak av 20.06.2018 i sin 
behandling av saken «Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av 
innsigelser til reguleringsplanen» (K-Sak 83/18). 
 
Fylkesutvalget behandlet ovennevnte sak i møte 04.02.2019 (FU-sak 6/19), og 
gjorde følgende vedtak: 
«Fylkesutvalget fraråder at man tillater riving av begge etterkrigsbygningene på 
Åsgård skole og anbefaler kommunen å se på mulige løsninger hvor 
bevaringshensynet blir ivaretatt.»  
 
Rådmannen har utredet mulige løsninger som ivaretar Fylkesutvalgets vedtak. 
 
Midtgard sin historie og kulturhistoriske betydning er beskrevet i tidligere 
saksutredninger og forutsettes kjent. Det henvises bl.a. til saksdokumentene ved 
behandling i fylkesutvalget. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har utredet følgende alternativer: 

 Alternativ 1 – Rive Midtgard (iht. tidligere vedtak i kommunestyret) 
 Alternativ 2 – Rive den nyeste delen av Midtgard og istandsette den eldste 

delen til opprinnelig stand 
 Alternativ 3 – Bevare Midtgard slik den er i dag 

 
Alternativ 1 – Rive Midtgard 
Ved å rive hele Midtgard frigir man areal som kan benyttes om uteareal til Åsgård 
skole. Kommunestyret vedtok den 21.11.2018 (K-Sak 43/18) å igangsette regulering 
til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig formål ute på Søråsjordet 
(avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Hvis skoleområdet kan utvides vestover 
slik det er foreslått, vil ikke behovet for uteareal i området ved Midtgard være like 
stort. Riving av hele Midtgard ivaretar ikke Fylkesutvalgets råd. 
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Alternativ 2 – Rive den nyeste delen av Midtgard og istandsette den eldste delen til 
opprinnelig stand 
Alternativet går ut på rive den nyeste delen av Midgard (fra 1953), med unntak av 
toalettene, og istandsette den eldste delen (fra 1917) til opprinnelig stand. Den eldste 
delen utgjør ca. 200 m² og består av ett åpent rom med scene. Bygget kan settes i 
stand eksteriørmessig til opprinnelig stand og gjøre nødvendige ombygginger 
innvending for at arealene kan benyttes til undervisning på dagtid og av Kulturskolen 
på ettermiddag/kveldstid. Ved å løse deler av skolens behov i Midtgard vil man 
kunne bygge færre nye kvadratmeter. I forhold til utearealene vil en riving av den 
nyeste delen av Midtgard åpne opp skolegården på østsiden av det nye skolebygget 
og gi bedre oversikt inn mot plassen mellom de eksisterende byggene. 
 
Alternativ 3 – Bevare Midtgard som i dag 
Dersom Midtgard bevares må det gjennomføres betydelig innvendig renovering. Det 
som er foreslått med den eldste delen i alternativ 2, kan også gjøres i alternativ 3. I 
tillegg må man sette i stand arealene i den nyeste delen av Midtgard. Arealene er på 
ca. 100 m² og består i dag av to aktivitetsrom, kjøkken og et kontor. Disse arealene 
vurderes som mindre brukbare til undervisningsarealer uten full ombygging. Ved en 
bevaring kan det vurderes om ungdomsklubben skal fortsette sin virksomhet i bygget 
selv om det da blir en blanding av ulike aktiviteter og aldersgrupper inne på 
skoleområdet i skole-/SFO tiden.  
 
En ulempe med å la hele Midtgard stå som i dag, utover redusert uteareal, er at 
uteområdene på østsiden av Midtgard blir lite tilgjengelige og vil oppleves som 
uoversiktlige fra skolens side. 
 
Ungdomsklubben 
Det pågår en utredning av mulige nye lokaler for ungdomsklubben. Flere alternativer 
har vært oppe til vurdering. Pr. nå anses den gamle tannklinikken i Langbakken 37 
som mest aktuell. Dette er i rimelig nærhet til sentrum og nært på ungdomsskolen, Ås 
stadion og Ås videregående skole. Denne saken bør imidlertid behandles i bl.a. 
elevrådet og ungdomsrådet før den legges frem for endelig beslutning for å sikre en 
god medvirkning og forankring. Elevrådet på ungdomsskolen velges først i 
september.  
 
Av hensyn til fremdriften for nye Åsgård skole, regulering av Åsgård og behandling 
av D6 og Skoleveien 2 (Gule huset) velger rådmannen å fremme saken om Midtgard 
nå og komme tilbake til endelig lokalisering av ungdomsklubben på et senere 
tidspunkt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ikke foretatt en kostnadsberegning av alternativ 2 og 3. Det antas at 
kostnadene ved å sette i stand den eldste delen av Midtgard (alternativ 2) til 
undervisningsareal ligger på samme nivå som det man sparer ved å bygge færre 
kvadratmeter nybygg. Dette forutsetter at arealene kan utnyttes i et «en til en 
forhold» og må kartlegges nærmere i forprosjektet. Ved å beholde hele Midtgard 
antas det at man får et større totalt areal (nybygg + hele Midtgard) enn for alternativ 2 
og derfor en mindre merkostnad for prosjektet. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen 
istandsettes til opprinnelig stand. Bygget kan benyttes til undervisning på dagtid og 
av Kulturskolen på ettermiddag/kveldstid. 
Riving av den nyeste delen av Midtgard åpner opp skolegården på østsiden av det 
nye skolebygget og vil gi bedre oversikt inn mot plassen mellom de eksisterende 
byggene. Alternativet ivaretar Fylkesutvalgets råd. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-49/19 
Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-36 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 6/19 21.08.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/19 22.08.2019 
4 Formannskapet 41/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
 
Ås, 09.08.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, 
         samfunn og kultur  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Uttalelse fra Ås kunstforening 
2. Uttalelse fra Andelslaget D6 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 14/18 Reguleringsplan, 1. gangs behandling 
K-Sak 43/18 Konsept 
K-Sak 83/18 Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utredet videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, basert på vedtak i 
Kommunestyret den 20.06.2018 (K-Sak 43/18) og 21.11.2018 (K-Sak 83/18): 
…… 
«Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak.» 
 
Fakta i saken: 
Reguleringsplanen for Åsgård skole ble 1. gangs behandlet i HTM (HTM-Sak 14/18) 
den 01.03.2018. I forslag til reguleringsplan er D6 bevart med dagens plassering. 
 
Konseptet for Åsgård skole ble behandlet i kommunestyret den 20.06.2018 (K-Sak 
43/18). Det ble her vedtatt at videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes 
samtidig som en egen sak. 
 
I bygningskonseptet for Åsgård skole, som ble presentert for formannskapet i møte 
den 24.04 2019 og som det planlegges videre med utgangspunkt i, blir D6 liggende 
midt i skolegården og ganske nær det nye skolebygget. 
 
D6 ligger på område som i reguleringsplanen er regulert til offentlig eller privat 
tjenesteyting. Bygget er en gammel lærerbolig oppført i 1913 og som i dag leies av 
Ås kunstforening. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har utredet følgende alternativer iht. oppdraget: 

 Alternativ 1 – Videre bruk av D6 på dagens tomt 
 Alternativ 2 – Flytte D6 til en annen tomt 
 Alternativ 3 – Riving av D6 

 
Alternativ 1 – Videre bruk av D6 på dagens tomt 
D6 leies i dag av Ås kunstforening som benytter bygget til sammenkomster og 
utstillinger. Bygget er en gammel lærerbolig oppført i 1913 som er oppført i SEFRAK-
registeret. Bygget har en grunnflate på ca. 190 m² BTA. 
 
I konseptet for nye Åsgård skole blir D6 liggende svært nærme det nye skolebygget, 
se skisse under. Dagens plassering vil medføre at uteområdene blir vanskeligere å 
utnytte og mer uoversiktlige.  
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Hvis det besluttes at D6 blir stående bør det vurderes om første etasje kan benyttes 
til undervisningsarealer for skolen i skoletiden, og ev. benyttes til andre formål på 
ettermiddag og kveld. Andre etasje vurderes som uegnet til undervisningsbruk pga. 
forholdet til brann og rømning.  
 
Alternativt kan virksomheten i D6 endres, slik at bygget kun benyttes utenom 
skoletiden. Transport til og fra bygget må kun foregå utenom skoletiden, og parkering 
foran D6 bør ikke være tillatt. 
 
D6 har kulturhistorisk verdi. Det vises i denne sammenheng til vedlagte uttalelse fra 
Ås kunstforening og andelslaget D6. 
 
 
Alternativ 2 – Flytte D6 til en annen tomt 
Det vurderes som mulig å flytte D6 til en annen tomt. Det er da forutsatt å flytte 
bygget helt. Før bygget kan flyttes må blant annet følgende tiltak gjennomføres: 

 Frakopling av VA og strøm 
 Demontering av takstein 
 Demontering av skorstein og brannmurer 
 Fjerning av vegetasjon og infrastruktur rundt bygget og langs transportruten 
 Etablering av nødvendig transportvei 
 Etablering av ny grunnmur 
 Framføring av VA og strøm til ny plassering 

 
Etter at bygget er flyttet må blant annet følgende tiltak gjennomføres: 

 Tilkobling til VA og strøm 
 Ny skorstein og brannmurer 
 Legging av takstein 
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 Reetablering av vegetasjon og infrastruktur rundt bygget og langs 
transportruten 

 Diverse istandsetting av bygget, utbedring av skader påført under flyttingen 
 
Hvis D6 skal flyttes, anbefaler rådmannen at bygget flyttes ut av området som er 
regulert til skoleformål. Den beste lokaliseringen vurderes å være i området vest for 
paviljongen, se kart under. Dette er tomten som er lettest tilgjengelig ift. en flytting. 
Det ligger ikke kabler og rør i bakken av betydning på det aktuelle stedet. 
Det er også vurdert å flytte D6 inne på selve skoletomten, f. eks. bort til der «det gule 
huset» står i dag. Man oppnår imidlertid ikke mer uteareal ved en slik plassering. I 
tillegg vil ikke en slik flytting kunne skje før erstatningslokaler for «det gule huset» er 
ferdigstilt. Selve flyttingen blir også vesentlig vanskeligere etter at det nye 
skolebygget er ferdigstilt. 
 
Ved en flytting av D6 kan det komme innsigelser til reguleringsplanen fra Akershus 
fylkeskommune som ev. må påklages til Fylkesutvalget. Dette vil forsinke endelige 
vedtatt reguleringsplan, men vurderes pr. nå ikke å ha påvirkning på framdriften i 
byggeprosjektet.  
 

  
 
Alternativ 3 – Riving av D6 
Ved en ev. riving av D6 kan det komme innsigelser til reguleringsplanen fra Akershus 
fylkeskommune som ev. må påklages til Fylkesutvalget. Dette vil forsinke endelige 
vedtatt reguleringsplan, men vurderes pr. nå ikke å ha påvirkning på framdriften i 
byggeprosjektet. 
 
Uttalelse fra Åsgård skole 
«På en skole er det viktig med et godt, sikkert og tilstrekkelig areal.  D6 opptar i dag 
uteareal for elevene.  Erfaringer ved dagens bruk er at det periodevis er kjøring til og 
fra D6 og at det til tider oppholder seg fremmede personer i skolegården.  
 
D6 tilfredsstiller ikke dagens krav til undervisningsrom. For at bygget skal kunne 
brukes til undervisning og evt sambruk med Kulturskolen må bygget oppgraderes og 
bygges om.» 
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Dagens bruk av D6 
Ås kommune har en leieavtale med Ås kunstforening. Avtalen utløper uten 
oppsigelse 31.12.2019. Leietager er informert om at ytterligere forlengelse ikke kan 
påregnes.  
 
Dagens aktivitet i bygget er positiv for Ås kommune og Ås sentrum og rådmannen er 
innstilt på å gå i dialog med Ås kunstforening for å se etter mulige erstatningsarealer 
dersom bygget rives.  
 
Ås kommune har et betydelig lovfestet ansvar for eide bygg, uavhengig av 
kontraktsform. Leieavtaler hvor leietaker påtar seg betydelige drifts- og 
vedlikeholdsforpliktelser er utfordrende. Det er i tillegg en rekke frivillige lag og 
foreninger som har samfunnsnyttige aktiviteter og avtaler som denne utfordrer 
kommunens likebehandlingsprinsipp. 
 
Ved en eventuell flytting av D6 bør bruk, leie, vedlikeholdsansvar m.m. vurderes på 
nytt for bygget. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
En flytting av D6 til tomten som vist på kart ovenfor, er anslått til å koste i 
størrelsesorden 5-6 mill. kroner (ekskl. mva). Det er ikke foretatt en detaljert 
gjennomgang av bygget for å se på konkrete løsninger. Dette kan først gjøres når 
man ev. engasjerer et firma som har spesialisert seg på flytting av hele bygg. 
 
Riving av D6 er vurdert til å koste ca. 400 000 kroner (ekskl. mva). 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at D6 rives og at arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
 
Alternativ innstilling: 

1. Med bakgrunn i D6 sin kulturhistoriske verdi skal bygget bevares slik det står 
på tomten i dag. 

2. Det vurderes om første etasje kan benyttes til undervisningsarealer for skolen i 
skoletiden, og ev. benyttes til andre formål på ettermiddag og kveld. 

3. Nåværende leieavtale med Ås kunstforening forlenges ikke. 
4. Samlet bruk av D6 med tilhørende vilkår for drift og vedlikehold utredes og 

legges frem for politisk behandling. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-50/19 
R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/02591-58 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 50/19 22.08.2019 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan(er) for Åsgård skole, 
som vist på kart (alternativ 1 og 2) med reguleringsbestemmelser (alternativ 1 og 2) 
datert 07.08.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
 
Ås, 08.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder Samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     09.10.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 01.03.2018 
Offentlig ettersyn:     22.03.-14.05.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 22.08.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart - alternativ 1, revidert 07.08.2019 
2. Plankart - alternativ 2, revidert 07.08.2019 
3. Reguleringsbestemmelser - alternativ 1, revidert 07.08.2019 
4. Reguleringsbestemmelser - alternativ 2, revidert 07.08.2019 
5. Planbeskrivelse med ROS-analyse - alternativ 1, revidert 07.08.2019 
6. Planbeskrivelse med ROS-analyse - alternativ 2, revidert 07.08.2019 
7. Trafikkanalyse, revidert 20.06.2019 
8. Saksutskrift fra 1. gangs behandling i HTM 01.03.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for en ny/utvidet 4-parallell barneskole, med plass til 784 
elever. Skolen skal utformes og framstå som en del av rådhusparken, med en grønn 
innramming, en skole i parken. 
 
Forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt bearbeidet, 
etter innkomne bemerkninger fra overordnede myndigheter og andre berørte parter, 
samt etter behandling/vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 01.03.2018. I 
tillegg har det, i ettertid, blitt fattet ulike vedtak i kommunen som påvirker innholdet i 
planforslaget. Det er for eksempel blitt vedtatt at også Paviljong 4 og 5 skal rives. 
 
De endrede forutsetningene for planarbeidet, etter at opprinnelig planforslag ble lagt 
ut til offentlig ettersyn, tilsier en ny behandling i HTM og et nytt offentlig ettersyn før 
saken kan sluttbehandles. 
 
Det legges ved to alternativer til plan, bestemmelser og planbeskrivelse. Det som 
skiller alternativ 1 fra alternativ 2 er at D6 bevares i første alternativ, mens det tillates 
at det rives/flyttes i andre alternativ. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS, på vegne av Prosjektavdelingen i 
Ås kommune. 
 
 

 
 

Forslag til reguleringsplan for Åsgård skole, alternativ 1 
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Forslag til reguleringsplan for Åsgård skole, alternativ 2 
 
Fakta i saken: 
Nytt forslag til reguleringsplan for Åsgård skole skal erstatte gjeldende 
reguleringsplaner for området. Planforslaget er på ca. 26,1 dekar. 
 
Formålet med ny reguleringsplan er å bygge en ny 4-parallell barneskole på Åsgård, 
inkludert en ny flerbrukshall til bruk for skolen og andre. Skolen skal utformes og 
framstå som en del av rådhusparken, en skole i parken. 
 
Planen har vært til 1. gangs behandling og har ligget ute til offentlig ettersyn. I ettertid 
har det blitt fattet nye vedtak i kommunen som gir nye/endrede forutsetninger for 
planforslaget. Planforslaget må derfor til en «ny 1. gangs behandling» og offentlig 
ettersyn før planen er klar for «endelig behandling» i HTM og Kommunestyret. 
 
Det legges ved to alternativer til reguleringsplanforslag. I alternativ 1 er det foreslått 
at D6 bevares, mens i alternativ 2 foreslås det at D6 rives/flyttes. 
 
Det redegjøres for planforslagene i vedlagte reguleringskart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Forhåndsvarsel 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 09.10.2017. 
 
Behandling i HTM 1. gang 
Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 01.03.2018 og 
utvalget fattet følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Åsgård skole, som 
vist på kart datert 11.01.2018, med reguleringsbestemmelser datert 18.01.2018, med 
følgende endringer/tillegg: 
 Gangveien ved OSGG tas ut av plankartet. 
 Tilliggende byggegrenser langs Skoleveien sammenføyes. 
 Mulighet for gangveier ivaretas i bestemmelsene. 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.08.2019  Side 21 av 73 
 

 Den historiske skolegårdstrukturen med bygningene (de som skal bevares og de 
som skal erstattes) og parkelementene må søkes bevart. 

 Reguleringsformålet på det stripete området skal vurderes. 
 Bygningens høyde vurderes. 
 Antall overdekkede sykkelplasser reduseres til 0. 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 22.03.-14.05.2018. Det ble mottatt 8 
bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
 
Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (08.05.2018) 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget grunnet vesentlige mangler til 
planens bestemmelser om støy, manglende vurdering av støy på byggets fasader 
og krav til avbøtende tiltak. 
Området er støyutsatt, både fra Fylkesvei 152 og fra Skoleveien. Planen mangler 
konkrete planbestemmelser som må stille krav til hvilke grenseverdier som skal 
overholdes. Det regnes som en vesentlig mangel ved planforslaget. Grunnskoler 
bør ikke etableres i rød støysone. I denne planen ønsker man å benytte 
skolebygget som støyskjerm, slik at fasaden vil ligge i rød og gul sone, uten at det 
er vurdert hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres for å sikre tilfredsstillende 
støyforhold i skolebygget. Dersom det viser seg nødvendig må også krav til 
avbøtende tiltak som støyskjerming av bygget innarbeides i planens 
bestemmelser. 
 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planforslaget er endret og innsigelsen er imøtekommet. Det er inntatt et nytt punkt e 
under reguleringsbestemmelse 5.1.2 (for både alternativ 1 og 2) som stiller krav til 
grenseverdier og foreslår avbøtende tiltak for å begrense støy. 
 
2. Akershus fylkeskommune (11.05.2018) 

Fylkesrådmannen fremmer innsigelse til planforslaget inntil samordningen med 
gang- og sykkelveiprosjektet langs Fylkesvei 152 er tilstrekkelig ivaretatt i 
planbestemmelsene. 
Fylkesrådmannen fremmer innsigelse til at bevaringsreguleringen for Midtgard 
og administrasjonsbygningen (Det gule huset), som i dag er regulert til 
spesialområde med formål bevaring, ikke opprettholdes. Innsigelsen gjelder også 
det forhold at dagens hensynssone lagt over helheten av det bevaringsverdige 
bygningsmiljøet fjernes. 
Herredshuset i Ås (Ås kulturskole), Gamle Åsgård skole, den gamle lærerboligen i 
Drøbakveien 6, Midtgard, som opprinnelig huset gym- og sløydsal, samt 
administrasjonsbygningen i Skoleveien 3, er alle SEFRAK-registrert og regulert til 
spesialområde med formål bevaring med tilhørende bestemmelser i gjeldende 
reguleringsplan. I DIVE-analysen for Ås sentrum (2016) heter det blant annet at: 
Bygningene rundt Åsgårdstunet som gamle Åsgård og banken, Midtgard og «Det 
gule huset» samt D6 har både samlet og enkeltvis stor lokal/regional verdi. 
Tunkarakteren er et vesentlig trekk ved bebyggelsen, som i sin tur skal ha 
inspirert utformingen av Ås rådhus. Den historiske sammenhengen og referansen 
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fra landbrukshøgskolen til Åsgård skole og så til Ås rådhus er et viktig 
karaktertrekk ved Ås som sted. Sammenhengen utgjør en bevaringsverdig akse 
som gir stedet identitet. Disse miljøene har høy bevaringsverdi både hver for seg 
og samlet som struktur i tettstedet Ås. Bebyggelse oppført etter andre verdenskrig 
rives mange steder, kanskje fordi byggene ennå er så unge at det er krevende å 
se verdien av dem. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planforslaget er endret og innsigelsen er imøtekommet når det gjelder forholdet til 
gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 152, i både alternativ 1 og 2. Se også 
rådmannens kommentar i punktet nedenfor. Når det gjelder bevaring av Det gule 
huset og Midtgard vises det til side 7 under Behandling av innsigelser. 
 
3. Statens vegvesen (09.05.2018) 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til planforslaget om at det må innarbeides 
en reguleringsbestemmelse som sikrer nødvendig samordning av skolebygging 
og gang- og sykkelveibygging langs Fylkesvei 152. 
Det er foreløpig usikkerhet rundt svært mange tema, herunder 
plassering/utforming av bygg, parkeringsforhold, varelevering og så videre. En av 
de største utfordringene, knyttet til samordning av skolebygging og gang- og 
sykkelveibygging langs Fylkesvei 152, er verken nevnt i 
reguleringsbestemmelsene eller i planbeskrivelsen. Dette gjør det vanskelig å gi 
konkrete innspill til planforslaget. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planforslaget er endret og innsigelsen er imøtekommet. Byggegrensen på plankartet 
er lagt 25 meter fra Fylkesvei 152 sin midtlinje, for både alternativ 1 og 2. Det sikrer 
tilstrekkelig plass for utvidelse/vedlikehold av eventuell ny/utvidet gang- og sykkelvei 
langs Fylkesvei 152 (framdriften for SVVs plan for g/s-vei er forsinket). 
 
4. Follo Brannvesen IKS (25.04.2018) 

Brannvesenet forutsetter at deres vedlagte retningslinjer samt preaksepterte 
ytelser i Teknisk forskrift av 2017 følges, og at eventuelle analyseløsninger blir 
tilfredsstillende dokumentert. Retningslinjene er vedlagt uttalelsen. 
 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Høringsuttalelsen tas til orientering. 

 
5. NMBU (09.05.2018) 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har ingen merknader til 
planforslaget. 
 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Høringsuttalelsen tas til orientering. 

 
6. Åsgård skole – FAU (13.05.2018) 

Åsgård skole ved foreldreutvalget (FAU) mener at eksisterende skolebygg bør 
rives fordi bygget er i dårlig forfatning og for å utnytte planområdets areal bedre. 
Videre bør skolearealet utvides østover, bort til kulturskolen. Det foreslås å fjerne 
planbestemmelse 4 punkt d om siktlinjer. Eksisterende vegetasjon har kvaliteter 
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og bør i størst mulig grad bevares. D6, Midtgard (ungdomsklubb) og eventuell 
helsestasjon bør tilpasses/begrenses til skolens behov. Hvis det skal etableres en 
fullverdig flerbrukshall må det lages parkeringskjeller for å dekke behovet for 
parkering. For øvrig bør all parkering tas bort fra skolearealet og varelevering må 
skje utenfor skolegården. 
 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planforslaget er endret og det er blitt bestemt av Paviljong 4 og 5 også skal rives. 
Siktlinjen fra Søråsjordet i vest til Borggården i øst ønsker rådmannen å bevare for 
også å slippe inn lys i området. Det sikrer at oppbygningen i landskapsplanen for Ås 
rådhuspark videreføres inn i skolearealet. Formålet med planen er at skolen skal 
framstå som en del av parken, med en grønn innramming. Verdifull vegetasjon blir 
sikret i planen, blant annet gjennom en hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det 
er lagt opp til parkeringskjeller for ca. 100 biler. 
 
7. Søråsteigen barnehage – FAU og SU (uten dato) 

Søråsteigen barnehage ved foreldre- og samarbeidsutvalget er positive til at 
skolen bygges ut og rustes opp. De frykter imidlertid at anleggsperioden kan 
påvirke barnehagen negativt. De ber derfor om at det legges til rette for dialog 
mellom utbygger og barnehage, samt gjøres spesifikke tiltak for å begrense og 
kontrollere støv- og støyforurensing. Dette bør gjøres før byggeperioden og ved 
behov underveis. Dersom beregninger viser uakseptabelt støynivå må 
støyskjerming komme på plass før arbeidet starter. Videre bør det stilles krav til 
entreprenører om rutiner for vanning og feiing under byggeperioden. To år er 
lenge for små barn, og det er derfor viktig at det i byggeprosessen hensyntas at 
en barnehage er nærmeste nabo. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Høringsuttalelsen tas til etterretning. Det er tatt inn et nytt punkt c under 
bestemmelse 4, om sikring mot støy- og luftforurensning i anleggsperioden. Der 
beskrives tiltak før og under anleggsperioden m.m. 
 
8. Christine Pehrson (07.05.2018) 

Hun mener at hele denne historiske skolestrukturen, med alle dens bygninger 
(Åsgård gamle skole, Ås kulturskole, D6, Det gule huset og Midtgard), bør sees 
på som en helhet som hører sammen. Hele kvartalet, med alle bygningene 
samlet, representerer og dokumenterer en side ved Ås sin historie og hva Ås en 
gang har vært. Både teglsteinsbygningene og de gamle trehusene er derfor en 
enhet som hører sammen og forteller en historie sammen. Ved at enkelte av 
bygningene rives, ødelegges helheten. Hun mener kvartalet, med alle sine 
bygninger, er et kulturminne som bør tas vare på. Det er viktig at Ås, med de 
raske endringene og den høye befolkningsveksten som nå skjer, tar vare på de 
kulturminnene og verdiene som finnes i lokalsamfunnet. Trehusene i dette 
kvartalet er for øvrig noen av de siste offentlige trebygningene som er igjen i Ås 
sentrum, og det bør også være en grunn til å bevare de. Bevaring og utvikling 
behøver ikke være motsetninger. 
 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Høringsuttalelsen tas til orientering. Rådmannen har forståelse for argumentene for å 
bevare eldre bygninger i Ås, som er med på å fortelle stedets historie. Samtidig er 
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det bestemt at det skal bygges en ny 4-parallell skole, og det medfører at det må 
gjøres noen reguleringsgrep for å få til en bedre utnyttelse av skolearealet. 
Rådmannen vil imidlertid anbefale at Midtgard delvis bevares for å ta vare på noe av 
skolehistorien. 
 
Behandling av innsigelser: 
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Forslag til endret plan og bestemmelser ble oversendt fylkesmannen 08.08.2019. I 
planforslaget er det blant annet inntatt et nytt punkt e under reguleringsbestemmelse 
5.1.2 (for både alternativ 1 og 2) som stiller krav til grenseverdier og foreslår 
avbøtende tiltak for å begrense støy. 
 
Det er ikke innkommet tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 
Fra Akershus fylkeskommune: 
Det ble avholdt et møte mellom administrasjonen i Ås kommune og Akershus 
fylkeskommune 31.08.2018. Det var førstnevnte part som tok initiativ til møtet, for å 
se om det kunne være mulig å komme fram til et omforent forslag. På møtet ble det 
utdypet hva som lå til grunn for innsigelsen, og det ble diskutert hvilke justeringer av 
planen som kunne gjøres for at innsigelsen kunne trekkes. I justert løsning ble det 
skissert en hensynssone over det gamle skoleanlegget tilsvarende dagens 
hensynssone. I skissen ble Midtgard bevart, mens det ble åpnet for at Det gule huset 
kunne bli erstattet av et nytt bygg, med omtrent samme plassering og bygningsvolum 
for å bevare tunkarakteren. Med en slik løsning, mente administrasjonen hos 
Akershus fylkeskommune at hensynet til nyere tids kulturminner ble ivaretatt og at 
innsigelsen kunne bortfalle. 
 
Fra møte i Kommunestyret 21.11.2018 framkommer det at de ønsker å rive Midtgard 
(i sin helhet) og Det gule huset. Det framkommer ikke direkte av vedtaket at hele 
Midtgard skal rives, men det er det som er tenkt, jf. saksframstillingen som følger 
vedtaket. 
 
Ås kommune ba derfor i e-post datert 12.12.2018 om behandling av innsigelsen i 
Fylkesutvalget. 
 
04.02.2019 ble saken behandlet i Fylkesutvalget og det ble fattet følgende vedtak: 
Fylkesutvalget fraråder at man tillater riving av begge etterkrigsbygningene på 
Åsgård skole og anbefaler kommunen å se på mulige løsninger hvor 
bevaringshensynet blir ivaretatt. 
 
I konklusjonen fra saksframlegget heter det at fylkesrådmannen konstaterer at 
dialogen mellom fylkeskommunen og Ås kommune om alternative løsninger ikke har 
ført frem. Fylkesrådmannen vil peke på at kulturmiljøet knyttet til Åsgård skole vil 
være viktig å ivareta som en del av stedskvaliteten i stasjons- og universitetsbyen Ås. 
Ivaretagelse av etterkrigstidens kulturminner er et stadig mer presserende tema i 
byene og tettstedene i Akershus. Samtidig må vern veies opp mot å tilrettelegge for 
høy arealutnyttelse i et prioritert vekstområde. Ut fra en helhetsvurdering har 
fylkesrådmannen under tvil kommet til en anbefaling om å ta kommunens konklusjon 
til etterretning, og dermed erstatte innsigelsen som er fremmet administrativt med 
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en tydelig anbefaling til kommunen om å ivareta etterkrigstidens kulturminner på 
Åsgård skole, og fraråde riving. 
 
Fra Statens vegvesen: 
Forslag til endret plan og bestemmelser ble oversendt Statens vegvesen 08.08.2019. 
I planforslagene er blant annet byggegrensen på plankartet lagt 25 meter fra 
Fylkesvei 152 sin midtlinje, for både alternativ 1 og 2. Det sikrer tilstrekkelig plass for 
utvidelse/vedlikehold av eventuell ny/utvidet gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 152. 
 
Statens vegvesen har meldt tilbake at de trekker innsigelsen med de foreslåtte 
endringene i bestemmelsene. 
 
Politiske vedtak/endrede forutsetninger: 
Etter at planen ble 1. gangs behandlet i HTM, og etter offentlig ettersyn, er det gjort 
følgende vedtak som påvirker innholdet i planforslaget: 
 
Åsgård skole. Konsept 
Kommunestyret vedtok den 20.06.2018 (K-Sak 43/18) følgende: 
1. Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 

a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 
b. Paviljong 4 og 5 rives. 
c. Det gule huset (Stallen) rives. 
d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens 
behov inkl. flerbrukshall. 
e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler 
av skoleområdet. 

2. Pga innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i modulskolen 
ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av modulskolen, selv om 
utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. Trafikksikkerhetstiltak vurderes i 
forkant av flytting. 
3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 
4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak. 
5. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
ivaretar ungdommens behov. 
 
Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
Kommunestyret vedtok den 21.11.2018 (K-Sak 43/18) følgende: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres i henhold til vedtak i K-sak 43/18. 
2. Det igangsettes regulering til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig 
formål ute på Søråsjordet (avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Dette gjøres 
som en egen planprosess som ikke skal være til hinder for framdrift av 
skoleplanleggingen. 
 
I tillegg ble følgende presisering gjort ift. vedtak i kommunestyret den 20.06.2018 (K-
Sak 43/18): 
 
«1. Åsgård skole med 4 paralleller planlegges videre basert på følgende 
forutsetninger: ……» 
 
Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 
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Kommunestyret vedtok den 27.03.2019 (K-Sak 11/19) følgende: 
1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del av 
forprosjektet for Åsgård skole. 
2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
3. Hvis det ikke er ønskelig å senke flerbrukshallen ned i bakken, skal det vurderes 
parkeringsanlegg også under denne. 
4. Beslaglagt areal for nedkjøringen til parkeringskjelleren minimeres og utformes 
mest mulig estetisk. 
 
Kommende politiske saker: 
Følgende saker er planlagt framlagt for politisk behandling basert på vedtakene over: 

 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving (jf. vedtak i kommunestyret den 
20.06.2018 og 21.11.2018). Planlagt framlagt i august 2019. 

 Midtgard - riving eller bevaring (jf. vedtak i kommunestyret den 20.06.2018 og 
21.11.2018). Planlagt framlagt i august. 

 Midtgard – ny lokalisering av ungdomsklubben. Planlagt framlagt i september. 
 
Vurdering: 
Planprosess 
Detaljreguleringsplan for Åsgård skole er i tråd med gjeldende kommuneplan for Ås 
2015-2027. Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn 
kommet med bemerkninger, derav tre innsigelser. Forslagsstiller har (delvis) 
imøtekommet innsigelsene og i stor grad bemerkningene, og planforslaget er blitt 
revidert. 
 
Politiske vedtak/endrede forutsetninger: 
- Parkeringskjeller 

Kommunestyret vedtok den 27.03.19 (K-Sak 11/19) at det skal etableres P-kjeller 
under Åsgård skole. Følgende alternativer for hvor en nedkjøring til P-kjeller er 
utredet: 
A. I Skoleveien ved Midtgard: Alternativet forutsetter at Midtgard rives i sin helhet. 

En løsning i dette området vil legge beslag på deler av det beste uteområdet 
og «dele» uteområdet i to. I tillegg vil nedkjøringen komme nær annen 
bebyggelse. 

B. Ved Rådhusplassen: Det er vurdert en nedkjøring i sørenden av 
Rådhusplassen (på motsatt side av avkjøringen til P-huset i Ås-kvartalet). 
Alternativet anbefales ikke, da nedkjøringen blir lang og vil gå under 
hensynssone (H560_1) som ivaretar eksisterende trær. 

C. Ved krysset Fylkesveien/Skoleveien: Dette området er det minst egnede til 
bruk som uteareal for skolen. En nedkjøring i dette området vil fungere både 
med dagens kjøremønster og ved en ev. flytting av Skoleveien mot vest. 

D. I Skoleveien ved barnehagen: Alternativet vurderes som ikke realiserbart 
grunnet stigningsforhold og areal. I tillegg vil nedkjøringen komme i en sving, 
noe som ikke anbefales. 

 
Anbefaling: Det anbefales at det planlegges videre med et alternativ for 
nedkjøring til P-kjeller ved krysset Fylkesvei 152/Skoleveien (alternativ C). I begge 
planforslagene (alternativ 1 og 2) er alternativ C vist som nedkjøring til 
parkeringskjeller på plankartet. 

 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.08.2019  Side 27 av 73 
 

 
Alternative atkomstløsninger til parkeringskjeller 

 
- D6 

Kommunestyret vedtok den 20.06.2018 (K-Sak 43/18) og den 21.11.2018 (K-Sak 
43/18) at videre bruk av D6, eventuell flytting eller riving, skal utredes som en 
egen sak. Saken er planlagt framlagt for politisk behandling i august 2019. Slik 
konseptet for nye Åsgård skole er utformet, vil D6 bli liggende midt i skolegården 
nær opptil skolebygget. Det anbefales derfor ikke å la D6 bli stående der den er i 
dag med dagens bruk. I saken som blir utarbeidet vil det bli utredet flytting eller 
riving av D6. I planforslagets alternativ 1 er det vist at D6 skal bevares, mens i 
alternativ 2 er det vist at D6 skal rives (flyttes). 

 
- Midtgard 

Kommunestyret vedtok den 20.06.2018 (K-Sak 43/18) og den 21.11.2018 (K-Sak 
43/18) at det skal utredes alternativ lokalisering av Midtgard som ivaretar 
ungdommens behov. Det vil bli framlagt to saker til politisk behandling:  
1. Framtidig bruk av Midtgard eller riving, hele bygget eller den nyeste delen. 

Saken er planlagt framlagt til behandling i august 2019. 
2. Midlertidig og permanent lokalisering av ungdomsklubben. Etter som 

ungdomsklubben ikke trenger å flytte ut av Midtgard før ved årsskiftet 2020/21, 
og det er behov for bred involvering av ungdommen, vil denne saken bli 
framlagt for behandling noe senere. 

 
Riving/bevaring: 
Jf. HTMs punkt fra vedtak 01.03.2018 (fra 1. gangs behandling): 
 Den historiske skolegårdstrukturen med bygningene (de som skal bevares og de 

som skal erstattes) og parkelementene må søkes bevart. 
 
I den historiske skolegårdsstrukturen danner Midtgard, Det gule huset, Åsgård gamle 
skole og Ås kulturskole fire vegger rundt et tun. Ved å fjerne Midtgard og Det gule 
huset blir to av veggene borte og det er ikke lenger et historisk tun eller en 
skolegårdsstruktur igjen. Ved å rive både Midtgard og Det gule huset vurderer 
rådmannen at den historiske skolegårdsstrukturen med bygningene og 
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parkelementene rundt ikke kan sies å bli bevart. 
 
- Det gule huset er ikke optimalt for bruk i framtiden, verken til skoleformål eller til 

kontorbygg. Blant annet er 3. etasje for lav for opphold til for eksempel kontor. Det 
gule huset har sin spesielle forhistorie, men bygningen utmerker seg ikke som 
spesiell i gatebildet og har ikke noen historie i skolesammenheng. Det gule huset 
har først og fremst sin funksjon som innramming av skolegården/tunet. 

 
- Midtgard er en særpreget bygning, som framstår som spesiell og 

identitetsbærende. Bygningen er blitt bygd ut i to trinn og har vært benyttet til 
skoleformål. Den første delen (gymsalen) stod ferdig i 1918. I 1953 ble Midtgard 
påbygd med en sløydsal mot sør. Det førte til at inngangen ble flyttet til østsiden 
av bygningen. Bygningen har de siste årene vært brukt til fritidsklubb og har 
fungert godt til det, med sine lokaler og sentrale plassering. Rådmannen 
anbefaler å bevare den eldste delen av Midtgard. Klimamessig kan det også være 
hensiktsmessig å bevare/ta vare på noen eksisterende bygg. En analyse utført av 
Asplan Viak viser at energien som brukes til å produsere materialer og til å bygge 
et nytt bygg, er den samme energien som brukes til drift/oppvarming av et bygg i 
40-50 år av byggets levetid. 

 
- D6 ble opprinnelig oppført som lærerbolig for to familier i 1913, etter at Åsgård 

gamle skole ble bygd. Bygningen ble brukt til bolig fram til 1980-tallet. Deretter ble 
bygningen overtatt av et andelslag og Ås kunstforening har siden vært leietakere. 
D6 ligger «midt i skolegården», inngår ikke direkte i tunet, samt gir begrensninger 
på plassering/avstand til nytt skolebygg. D6 brukes ikke til skoleformål, og er lite 
aktuell til det formålet. 

 
- Paviljong 4 og 5 mot Skoleveien er bygd sammen. Paviljong 4 i vest sto ferdig i 

1995 mens paviljong 5 ble ferdigstilt året etter. Disse bygningene blir i dag vurdert 
som mindre egnet og det er bestemt at de skal rives. 

 
Anbefaling: Det anbefales at Midtgard delvis bevares. Da vil noe av skolehistoriens 
bygningsmasse stå igjen og gi stedet identitet og særpreg. Siden paviljong 4 og 5 er 
bestemt revet vil det gi større/bedre uteareal for elevene ved at ny bygningsmasse 
blir mer effektiv/høyere. D6 bør flyttes/rives for å få en god og helhetlig løsning for et 
nytt skolebygg. Det gule huset kan rives. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Midtgard – den tidligere gymsalen 
med lavt sløydsal-påbygg 
 
Foto: Nikolai Bjørneby (fra boka om 
Stasjonsbyen Ås) 
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Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn og vedtak i HTM 01.03.2018 er det gjort følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene (gjelder både alternativ 1 og 2): 
- Formålet Kombinert bebyggelse og anleggsformål er endret til Offentlig eller 

privat tjenesteyting 
- Formålet Gangvei/gangareal utgår og også bestemmelse 5.2.3 som omhandler 

formålet 
- I bestemmelse 4.b er det føyd til: …i arealplanleggingen (T-1442/2012) eller 

senere vedtatte retningslinjer. 
- I bestemmelse 4. c er det tatt inn et nytt punkt som omhandler sikring mot støy- 

og luftforurensning, samt støv m.m. 
- I bestemmelse 4.e er det føyd til: Se merket bestemmelsesområde «#Krav om 

utforming» på plankartet. 
- I bestemmelse 5.1.1 b er det strøket at Minimum halvparten av 

sykkelparkeringsplassene skal være overdekket. 
- I bestemmelse 5.1.1 c er det strøket at Maksimalt tillatt antall bilparkeringsplasser 

er 20. Det er tilføyd at Avstand fra Fylkesvei 152 og nedkjøring skal være 
minimum 25 meter fra fylkesveiens midtlinje. Det er strøket at Overflateparkering 
tillates, dersom det ikke er til hinder for å oppnå kravet til uteoppholdsarealer, jf. 
punkt 5.1.1 a. Det tilføyes at Nedkjøring til parkeringskjelleren skal utformes mest 
mulig estetisk. 

- I bestemmelse 5.1.2 e er det tatt inn et nytt punkt om avbøtende tiltak mot støy 
m.m. 

- I bestemmelse 8 b (rekkefølgebestemmelser) utgår punktet om gangveien. Det 
tilføyes to nye punkter om at Fortau o_SF1 skal være opparbeidet og Avbøtende 
tiltak mot støy som beskrevet i punkt 5.1.2 e før det gis brukstillatelse til ny 
bebyggelse/skole. 

- I alternativ 1 inngår D6 med hensynssone for bevaring av kulturmiljø, H570_3. 
 
Etter offentlig ettersyn og vedtak i HTM 01.03.2018 er det gjort følgende endringer i 
reguleringsplankartet (gjelder både alternativ 1 og 2): 
- Formålet Kombinert bebyggelse og anleggsformål blir erstattet av formålet 

Offentlig eller privat tjenesteyting 
- Formålet Gangvei/gangareal utgår og inngår i formålet Offentlig eller privat 

tjenesteyting 
- Riving av Paviljong 4 og 5 (langs Skoleveien), Det gule huset 

(administrasjonsbygget), samt D6 i alternativ 2 (fra bevaring av kulturmiljø til 
riving) 

- Det er inntatt en sone for krav om utforming, jfr. bestemmelse 4.d. 
- Byggegrensen mot Fylkesvei 152 er trukket sørover (for framtidig mulighet for 

utvidelse av gang- og sykkelvei). Byggegrensen mot Skoleveien (ved innkjørselen 
fra Fylkesvei 152) er trukket tilbake lengst mot nord.  

- Byggegrensen er sammenhengende langs Skoleveien i sør 
- Det er vist atkomst til parkeringskjeller fra Skoleveien (vist med 25 meter avstand 

fra Fylkesvei 152) 
- Kotehøyder er redusert til maks k+110/112 (dvs maks 3 etasjer høye bygninger) 
 
Planbeskrivelsen er også endret i henhold til endringene i plankart og bestemmelser 
nevnt ovenfor. Det er også inntatt innkomne uttalelser fra berørte parter. Uttalelsene 
er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
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Planprosessen med involvering av berørte parter vurderes som tilfredsstillende. 
22.01.2019 ble det blant annet avholdt en Workshop der brukere, skoleansatte, 
politikere, diverse lag og foreninger og administrasjonen deltok. Endringene i plan og 
bestemmelser viser at mange av bemerkningene er tatt til følge. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter offentlig ettersyn er det gjort betydelige endringer i planforslaget. Det er blant 
annet gjort endringer av formål og vist riving av både nyere og eldre, 
bevaringsverdige bygninger. Endringene vurderes som så omfattende at planen(e) 
må ut på et nytt offentlig ettersyn. 
 
En av endringene i de nye planforslagene innebærer at Paviljong 4 og 5 skal rives. 
Det gir mulighet for en bedre utnyttelse av skolearealet. Rådmannen anbefaler derfor 
at Midtgards framtid bør vurderes på nytt, og anbefaler at Midtgard delvis bevares.  
 
Rådmannen anbefaler at begge planforslagene legges ut til et nytt offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-51/19 
Relokalisering av kommunale enheter 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/01321-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 51/19 22.08.2019 
3 Administrasjonsutvalget 7/19 28.08.2019 
4 Formannskapet 42/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) og 
Skoleveien 3 (Eiendom), samt Prosjekt - samlokaliseres på Bjørnebekk iht. 
alternativ 1. 

2. Endelig lokalisering av øvrige tjenester/firma, som i dag er lokalisert i 
Skoleveien 3, 1. etasje, vurderes nærmere når planleggingen har kommet 
lengre og ses i sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum. 

3. Prosjektet innarbeides i Handlingsprogram 2020-23 med en kostnadsramme 
på 125 mill. kroner. 

4. Eiendommen i Myrveien 16, samt Brekkeveien 10 (Hangartomta), forberedes 
for salg før prosjektet igangsettes. Eventuelt salg vurderes når antatt 
markedsverdi er kjent.  

5. Skoleveien 3 («det gule huset») rives når prosjektet er ferdigstilt. 
 
 
Ås, 09.08.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, 
        samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
F-Sak 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utredet ulike lokaliseringsalternativer for kommunale enheter som 
blir berørt av andre politiske vedtak og tidligere utredninger. Dette gjelder følgende 
saker: 
 
Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
Det er tidligere utredet en relokalisering av lagerbygget som i dag ligger i 
Brekkeveien 10 (Hangarbygget).   
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 07.11.2018 (F-Sak 87/18):  
 
«Saken utsettes og det bes om en sak der også andre lokaliseringer av virksomhet 
og lagerbygg vurderes. Ny sak legges frem for HTM innen 1.5.2019 og deretter 
formannskapet.» 
 
Skoleveien 3 - «det gule huset»  
I forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen for Åsgård skole er «det gule 
huset», Skoleveien 3, vedtatt revet.  
 
Kommunestyrets vedtak med presisering 21.11.2018 (K-43/18): 
………….. 
«c. Det gule huset (Stallen) rives.» 
………….. 
 
Myrveien 16 
I behandlingen av Sentrumsplanen er området i Langbakken foreslått regulert til 
boligformål. Dette betyr at kommunens lokaler i Myrveien 16 bør relokaliseres. 
 
Rådmannen har derfor utredet en samlet lokalisering av enhetene Kommunalteknikk 
og Eiendom. I tillegg er det samtidig sett på å samlokalisere Prosjekt som i dag er i 
Moerveien 10, og som må flytte ut når leieavtalen utløper (31.12.2022). 
 
Fakta i saken: 
Dagens lokaler 
Kommunalteknikk er i dag lokalisert i Myrveien 16 og i Brekkeveien 10 
(Hangartomta). Bygningsmassen i Myrveien 16 består av ett kombinasjonsbygg som 
har en administrasjonsdel og en lager-/garasjedel. Bygget har en grunnflate på ca. 1 
665 m² BTA og en andre etasje (på hver side) på til sammen ca. 600 m² - dvs. samlet 
ca. 2 265 m² BTA. I tillegg er det en mindre plasthall satt opp på tomten. 
 
Eksisterende hangarbygg i Brekkeveien 10 har et areal på 1 182 m². Det vurderes at 
ved etablering av et nytt, effektivt, lager, kan arealet reduseres til ca. 800 m² BTA. 
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Eiendom er i dag lokalisert i Skoleveien 3 («det gule huset») og på Bjørnebekk.
Skoleveien 3 har et areal på ca. 633 m² BTA. Avdelingene «Drift» og «Vedlikehold»
disponerer følgende bygg på Bjørnebekk pr i dag (ca. 835 m² BTA):

Bygningene inneholder verksted, lager, driftskontor og spise-/møterom.

I tillegg til Eiendom, er følgende enheter lokalisert i Skoleveien 3:
Landbrukskontoret
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat(FIKS)
Visit Follo
PURA

Det er i denne utredningen forutsatt at disse enhetene relokaliseres sammen med
Eiendom. Etter som det er snakk om begrenset arealbehov, anbefales det at endelig
lokalisering vurderes på nytt når planleggingen har kommet lengre og at dette også
ses i sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum (eid eller leid).

Prosjekt er i dag lokalisert i leide lokaler i Moerveien 10 og disponerer ca. 240 m²
BTA i 3. etasje.

Virksomheten
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Kommunalteknikk består av en administrativ del som i stor grad er rettet mot 
innbyggerne i Ås kommune. I tillegg består virksomheten av operativ virksomhet på 
kommunens veier, utearealer og VA-nett, slik som snøbrøyting, plenklipping og 
daglig vedlikehold på kommunens vei- og ledningsnett. Oppgavene utføres av 
kommunens egne ansatte i kombinasjon av innleid personell, spesielt knyttet til 
snørydding. Snøryddingen er i dag organisert slik at denne utføres av egne ansatte i 
Ås sentrum og omliggende områder, mens den utføres av eksterne i områdene nord i 
kommunen. 
 
Eiendom utfører drift og vedlikehold på kommunens bygg, mens Prosjekt 
gjennomfører kommunens byggeprosjekter. 
 
Samlet behov 
Rådmannen har i denne utredningen tatt utgangspunkt i de arealene som er i dag. 
Det er ikke foretatt noen endelig vurdering av hvor mye areal man trenger ved en 
samlokalisering av de tre enhetene. Basert på dagens arealer vil man trenge ca. 1 
500 m² BTA med kontorlokaler og ca. 2 500 m² BTA med garasje/lager (i tillegg til 
dagens lokaler på Bjørnebekk). Det forutsettes at plasthallen i Myrveien 16 kan 
flyttes til ny lokasjon. 
 
Mulig framtidig lokalisering 
Rådmannen har vurdert følgende mulige lokaliseringer: 

 Alternativ 1 – Bjørnebekk 
 Alternativ 2 – Skuterudsletta 
 Alternativ 3 – Holstad 
 Alternativ 4 – Bølstadområdet 
 Alternativ 5 – Nygårdskrysset  
 Alternativ 6 – Korsegården 

 
Hvert alternativ er vurdert ut fra følgende kriterier: 

 Tomteforhold 
 Tilgjengelighet 

o For ansatte 
o For publikum 
o Kollektivtilbud 
o Veiforhold 

 Økonomi 
 
 
Vurdering: 
 
Alternativ 1 – Bjørnebekk 
Tomteforhold 
Ås kommune eier ca. 60 dekar på Bjørnebekk. Tomten er regulert til «Offentlig eller 
privat tjenesteyting». Den er god plass for å etablere den bygningsmassen det er 
behov for på Bjørnebekk og tomten er godt egnet til formålet.  
 
Tilgjengelighet 
Tomten på Bjørnebekk ligger ca. 4,2 km unna Ås sentrum. Det går én buss i timen 
fra Ås stasjon til Bjørnebekk. Det er mulig å gå eller sykle fra Ås sentrum til 
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Bjørnebekk via mindre veier i boligområder og langs gang- og sykkelsti. Avstanden 
fra Ås sentrum og dårlig kollektivdekning vil innebære at transport til og fra jobb, 
møter og besøk fra publikum stort sett vil foregå med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). Det er investert en 
del i ny infrastruktur i området de senere årene og området er relativt godt utbygd, 
men det må påregnes kostnader til ny infrastruktur. Infrastrukturkostnader er grovt 
estimert til ca. 10 mill. kroner. Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 125 mill. 
kroner. Summen vil muligens kunne reduseres dersom noe mer av eksisterende 
bygningsmasse på Bjørnebekk kan benyttes/omdisponeres. 
 
 
Alternativ 2 – Skuterudsletta 
Tomteforhold 
Den tidligere grusbanen på Skuterudsletta er vurdert som et mulig alternativ. Tomten 
må ev. erverves. Tomten er regulert til «Friluftsområde» og må ev. omreguleres. Det 
er vurdert at tomten har plass nok for å etablere den bygningsmassen det er behov 
for.  
 
Tilgjengelighet 
Skuterudsletta er vurdert som et alternativ til Bjørnebekk øst for Ås sentrum. Tomten 
ligger noe nærmere Ås sentrum (ca. 3,7 km) og har betydelig bedre kollektivdekning 
pga. 10 min intervall på bussen mellom Drøbak og Ski. Det er fortau og 
gang/sykkelsti fra Ås sentrum og nesten fram til tomten. Det må etableres en 
forbindelse fra lysløypa/sykkelstien og Fylkesveien. Avstanden fra Ås sentrum vil 
innebære at en god del transport til og fra jobb, møter og besøk fra publikum vil 
foregå med bil i tillegg til kollektivt. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det må legges infrastruktur til tomten. Vann og avløp må kobles til i området ved 
Steinerskolen. I tillegg må det etableres ny trafo eller legges kabel fra eksisterende 
trafo. Totale infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 30 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 145 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv.  
 
 
Alternativ 3 – Holstad 
Tomteforhold 
På østsiden av Fylkesveien nord for E18, er det en tomt som er regulert til næring. 
Tomten må ev. erverves. Tomten er ikke stor, men det er vurdert at tomten kan ha 
plass nok for å etablere den bygningsmassen det er behov for.  
 
Tilgjengelighet 
Holstad er vurdert som et alternativ mer midt i kommunen. Tomten ligger ca. 4,7 km 
fra Ås sentrum og ca. 8,3 km fra Vinterbro og ca. 4,1 km fra Nygårdskrysset. Det er 
bra kollektivdekning pga. 10 min intervall på bussen mellom Drøbak og Ski. Det er 
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fortau og gang/sykkelsti fra Ås sentrum, Ski og Nygårdskrysset. Ulempen med 
tomten er at det er relativt langt til alle områdene i kommunen med konsentrert 
bebyggelse. Dette vil i praksis si at det blir lang avstand både for ansatte og 
besøkende, enten de bor i kommunen eller pendler fra andre kommuner. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det må legges infrastruktur til tomten. Det er mulig å koble seg til vann og avløp i 
nærheten av tomten. Det forutsettes at eksisterende trafo kan oppgraderes. Totale 
infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 15 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 130 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. 
 
Alternativ 4 – Bølstadområdet 
Tomteforhold 
Det er ikke identifisert en konkret tomt, da området består av skog, 
landbrukseiendommer og noe spredt boligbebyggelse. En tomt må ev. erverves og 
det må gjennomføres en reguleringsprosess.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Bølstad er vurdert da alternativet har vært nevnt tidligere som et 
alternativ mer midt i kommunen. Bølstad ligger i et område hvor det i dag ikke finnes 
et kollektivtilbud. Veien til området er smal og svingete. Det er ikke noen form for 
gang- eller sykkelvei i området. Bølstad ligger langt fra alle områdene i kommunen 
med konsentrert bebyggelse og praktiske arbeidsoppgaver. Eneste alternativ for å 
komme seg til og fra området er med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det er ikke identifisert en konkret tomt i området, men det må påregnes betydelige 
kostnader til infrastruktur (elkraft og VA) da området er lite utbygd. Totale 
infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 50 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 165 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være lav.  
 
 
Alternativ 5 – Nygårdskrysset 
Tomteforhold 
Det er ikke identifisert en konkret tomt, men et relativt stort område er regulert til 
næring. En tomt må ev. erverves.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Nygårdskrysset er vurdert som et alternativ midt i kommunen. Det er 
relativt god kollektivdekning i området, selv om det ikke er direkte forbindelse fra Ås 
sentrum (må via Ski). Det er gang/sykkelsti fra Ås sentrum, men avstanden (ca. 10,4 
km) er såpass stor at dette kun er aktuelt for noen få. Reisende med tog kan gå av 
på Ski og ta bussen til Nygårdskrysset. Et alternativ ved Nygårdskrysset vil 
sannsynligvis i stor grad være basert på bruk av bil. 
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Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det er ikke identifisert en konkret tomt i området. Området er godt utbygd, men det 
må påregnes noen kostnader til infrastruktur. Totale infrastrukturkostnader er grovt 
estimert til ca. 20 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 135 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være høy. 
 
Alternativ 6 – Korsegården 
Tomteforhold 
Området rundt Korsegården er vurdert som en aktuell lokalisering. Det er imidlertid 
mangel på tilgjengelige tomter i området. Et mulig alternativ kan være området på 
nordsiden av Fylkesveien, som tidligere var tenkt benyttet til ny brannstasjon. En 
etablering i dette området vil medføre nedbygging av matjord.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Korsegården er vurdert som et aktuelt alternativ. Området ligger ca. 
2,8 km fra Ås sentrum. Det er bra kollektivdekning pga. 10 min intervall på bussen 
mellom Drøbak og Ski. Det er fortau og gang/sykkelsti fra Ås sentrum. Området 
ligger nærmest Ås sentrum av alternativene og vil sannsynligvis føre til minst 
transport med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Området er relativt godt utbygd, men det må påregnes kostnader til infrastruktur. 
Totale infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 30 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 145 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være høy. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Alternativ 1 på Bjørnebekk vil totalt sett være det rimeligste alternativet. Dette skyldes 
at dette er den eneste tomten Ås kommune eier som er egnet og som har plass for å 
dekke behovet. Basert på erfaringspriser er investeringsbehovet grov anslått til 125 
mill. kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
 
Verdien av kommunens tomt i Myrveien 16 er grovt vurdert til 25-30 mill. kroner. 
Dette forutsetter salg til boligformål. 
 
Det er ikke gjort noen vurdering av kostnadene og mulighetene for å erverve tomter 
for alternativene 2-6. Dette krever at man foretar mer konkrete henvendelser mot 
potensielle grunneiere. Det vurderes at tomteprisen vil ligge i området 1 000-1 500 
kroner pr/kvadratmeter. Samlet arealbehov for tomta antas å være ca. 10 daa.  
 
For alternativene 4-6 er det også mer uklart hva som er behovet knyttet til 
infrastruktur (vann, avløp, el. og vei). 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Bjørnebekk er den eneste tomten Ås kommune eier som er egnet for lokalisering av 
de aktuelle enhetene. Alternativet (nr. 1) blir også det rimeligste alternativet, da man 
slipper erverv av tomt. I tillegg er tomten regulert til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting» noe som gjør at man slipper å omregulere tomten. 
Bjørnebekk har dårlig kollektivdekning og avstanden til Ås sentrum gjør at en stor del 
av transporten vil måtte foregå med bil.  
 
Ved en relokalisering er det ønskelig å samle mest mulig av tjenestene som har 
mange kontaktflater og mye samhandling i dag. Eiendom har allerede en betydelig 
aktivitet på Bjørnebekk. Ved beregning av alternativ 2-6 er ikke eksisterende arealer 
på Bjørnebekk medtatt. For å oppnå mest mulig effektiv drift bør drifts- og 
vedlikeholdsavdelingen samlokaliseres med resten av enheten. Dersom det skal 
gjennomføres må alternativ 2-6 tillegges et areal på ca. 800 kvm eller ca. 17 mill. kr. 
 
Alternativene som har beliggenhet langs Fylkesvei 152 (alternativ 2,3 og 6) har best 
kollektivdekning. Hvis man ønsker å gå for et av disse alternativene bør det gjøres en 
grundigere vurdering av totale kostnader inklusive eiendomserverv. 
 
Alternativ 4, Bølstadområdet, vurderes som uaktuelt, da det ikke finnes kollektivtilbud 
langs Fylkesvei 56. I tillegg er veien smal og svingete og ikke tilrettelagt for gange og 
sykkel. 
 
Alternativ 5, Nygårdskrysset, vurderes som lite aktuelt pga. avstand og 
kommunikasjons til annen kommunal virksomhet i kommunen.  
 
Alternative løsninger: 
Det er ikke utredet alternativer med delt lokalisering i denne saken. Kommunen er 
ikke tjent med å spre aktiviteten utover i flere små enheter. Det øker administrasjon, 
driftskostnader og reduserer den daglige kontakten og muligheten for å bedre 
samhandling mellom de ulike tjenestene. 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at enhetene Kommunalteknikk, Eiendom og Prosjekt 
samlokaliseres iht. alternativ 1 på Bjørnebekk. Dette er den eneste tomten som 
kommunen eier og som dekker behovet. Alternativ 1 har også lavest 
investeringsbehov. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-52/19 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  15/00445-68 
Saksgang  Møtedato 
1 Klima- og miljøutvalg 18/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/19 22.08.2019 
3 Formannskapet 49/19 28.08.2019 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Arbeidet med friluftslivskartleggingen tas til orientering.   
 

2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i 
kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Kartleggingen er faglig fundert, 
uten avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes derfor at slik 
avveining gjøres i kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 

 
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres 

for hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert 
ved valg av løsninger.   

 
4. Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

5. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og bør revideres i 
forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel.  

 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Virksomhet samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelser kartlegging og verdivurdering friluftsområder  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på kommunens sak nr. 15/00445 og sak nr. 19/00405 
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Foreløpig publisering av friluftskartleggingen: 
https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Akershus fylkeskommune 
Enhet for kommunalteknikk 
Follo Landbrukskontor 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om 
viktige friluftslivsområder. Det er gjennomført en medvirkningsprosess for å få 
informasjon om friluftsverdier i kommunen. Resultatet av prosjektet er et kartlag som 
publiseres i Follokart og Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Kartet er ikke 
juridisk bindende, men skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering 
av friluftslivsinteresser i arealplaner og enkeltsaker. Resultatet av kartleggingen 
finnes på https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
Ås kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene i kommunen. Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er 
et mål at flest mulig kommuner har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 
2019. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og 
tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 
(2013). Gjennomføringen av prosjektet i Ås kommune er forankret i kommunens 
planstrategi 2017-2020, som en prioritert planoppgave i perioden.   
 
Dette er en faglig basert kartlegging og verdsetting av områder som har betydning for 
friluftsliv. Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet 
(veileder M98-2013): Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Målet med 
kartleggingen er å få kartlagt, verdsatt og prioritert arealer for friluftsliv i kommunen, 
og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både for kommunens eget 
arbeid og for eksterne parter.  
 
Kommunen inngikk i 2016 en avtale med Akershus fylkeskommune om samarbeid 
om kartleggingsprosjektet, og har fått økonomisk og faglig støtte til gjennomføringen.  
 
Innholdet i kartleggingen  
Friluftsområder i kommunen er avgrenset i kart og kategorisert etter type bruk. 
Deretter er arealene verdsatt, på bakgrunn av vurdering av en rekke fastsatte 
kriterier. Det er en egen beskrivelse for hvert område i form av et faktaark som 
beskriver området, bruk og kvaliteter. Verdsetting av friluftslivsområder vil aldri være 
helt objektiv, men metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er 
synlige for de som skal bruke kartleggingen. Bruk av en enhetlig metodikk sikrer at 
resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk.   
 

https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
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Prosess  
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Oppvekst og opplæring, Follo 
Landbrukskontor, Kommunalteknikk, Folkehelsekoordinator og Plan, miljø og næring 
har hatt ansvar for arbeidet.  
 
Det er gjennomført tre medvirkningsmøter i Ås kommune med fokus på ulike deler av 
kommunen: Ås sentralområde (2017), Ås nord og Ås sør (høsten 2018). Lag, 
foreninger, innbyggere, grunneiere og politikere ble invitert til medvirkningsmøtene. 
Der ble de bedt om å gi innspill til hvor det finnes viktige friluftsområder i Ås, og 
verdivurdering av disse etter ulike kriterier.  
 
I etterkant har den interne arbeidsgruppa i kommunen gjennomgått innspillene og 
sammenstilt disse. Resultatet ble presentert i en digital kartklient. Kartleggingen var 
på høring for å kvalitetssikre avgrensning og informasjonen om de kartlagte 
områdene. Det kom inn 13 høringsuttalelser fra velforeninger, Ski kommune, ulike 
lag og foreninger, skoleelever, grunneiere og privatpersoner (se vedlegg). Innspillene 
favnet ulike interesser og ga viktig tilleggsinformasjon og korrigeringer som er vurdert 
og i stor grad tatt hensyn til i endelig kart.   
 
Resultat 
Resultatet av kartleggingen finnes på https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv  
Her finnes informasjon om områdenes verdi (svært viktig, viktig, registrert og ikke 
klassifisert) og type område (f.eks. nærturterreng, jordbrukslandskap, leke- og 
rekreasjonsområde). For hvert område finnes det en beskrivelse av kvaliteter og bruk 
og verdivurdering av ulike kriterier. Brukerveiledning til det elektroniske kartet kan 
lastes ned fra denne lenken: 
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+
brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf  
 
Vurdering: 
Kartlagte områder og kvaliteter ved disse 
De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i 
tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet. Mange av de større, 
sammenhengende skogsområdene i kommunen, og nærturterreng i nærheten av 
tettstedene har fått verdien svært viktig. Mye av friluftslivet i Ås foregår også i 
kulturlandskapet. Dette gjelder spesielt vinterstid når det kjøres skiløyper, men også 
sommertid da mindre veier i kulturlandskapet brukes til sykling og turer. Slike 
områder er kategorisert som jordbrukslandskap. I beskrivelsen av disse områdene er 
det lagt inn informasjon om at dyrka mark kun kan brukes utenom vekstsesongen 
som friluftsområde.  
 
Kategoriseringen i type friluftslivsområder og verdsettingen av disse gjenspeiler 
kvalitetene i Ås kommune, der friluftslivet i stor grad foregår i kulturlandskapet og i 
produksjonsskog. Det er viktig å understreke at kartleggingen ikke legger hverken 
restriksjoner eller juridiske bindinger for grunneiere utover lovverk som ligger til grunn 
i alle tilfelle. 
 
Anvendelse i kommunal saksbehandling  
Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 
friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante 

https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf
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sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette god oversikt over 
viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt 
hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Avveiningen mot 
andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og 
andre politiske prosesser.  
  
Kommuneplanen skal rulleres fra høsten 2019. I den forbindelse anbefaler 
rådmannen at friluftskartleggingen blir et viktig grunnlag. Det bør gjøres en avveining 
i forhold til andre hensyn for å prioritere og sikre verdifulle friluftslivsområder. I 
kommuneplanen er det allerede avsatt store arealer som hensynssone friluftsliv. 
Karleggingen gir oppdatert informasjon som kan benyttes i evt. justering av disse 
hensynssonene.  
 
Inntil kommuneplanens arealdel skal revideres, vil kartleggingen i utgangspunktet 
være likestilt andre interesser og må avveies i den enkelte sak. 
Friluftslivskartleggingens funksjon vil dermed være et rent faktagrunnlag som 
grunnlag for beslutninger om arealdisponering.  
 
For at kartleggingen skal kunne bli et aktivt verktøy i arealforvaltningen, forutsettes 
det at den gjøres tilgjengelig internt og eksternt som del av kommunes digitale 
webkartløsning Follokart. Videre bør utsjekk av friluftslivskartleggingen inngå som del 
av de ordinære rutinene ved oppstart av plan- og byggesaksarbeid, og ved 
behandling av dispensasjonssøknader, planprogram og konsekvensutredninger.   
  
Høyt score på kartleggingen vil ikke nødvendigvis tilsi at utbygging ikke bør 
gjennomføres, men at hensynet til friluftslivet og evt. avbøtende tiltak i denne 
forbindelse skal være vurdert og begrunnet i saken mht. prioritering og valg av 
løsninger.   
 
For at kartleggingen skal opprettholde høy presisjon og kvalitet, bør det gjøres 
løpende oppdatering av denne. I tillegg bør det foretas en mer grundig gjennomgang 
av kartleggingen i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune har fått støtte fra Akershus fylkeskommune til å gjennomføre arbeidet 
med kartleggingen og digitalisering av dataene. Bruk av det ferdige kartlaget vil ikke 
ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Kartlaget bør ajourføres, og det bør 
gjennomføres en innspillsrunde med påfølgende oppdatering av kartlaget i forkant av 
neste kommuneplanrullering. Det bør da avsettes administrative ressurser til 
oppgaven. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Et bedre kunnskapsgrunnlag om viktige friluftsverdier i kommunen vil være viktig for 
å sikre at friluftsinteresser blir ivaretatt i kommunens arealplanlegging og 
saksbehandling. Ivaretakelse av områder som har verdi for friluftsinteresser kan også 
ha positiv effekt for ivaretakelse av naturområder og dermed naturmangfold. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av 
et nasjonalt prosjekt. Resultatet av prosjektet er et kartlag som publiseres i Follokart 
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og Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Kartet er ikke juridisk bindende, men 
skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i 
arealplaner og enkeltsaker. Kartlaget bør oppdateres jevnlig for å sikre god kvalitet. 
 
Det anbefales at friluftslivskartleggingen brukes i den kommunale saksbehandlingen 
gjennom følgende tiltak:   
  
- Kartleggingen gjøres tilgjengelig i Follokart og Naturbase. 

 
- Saksbehandlingsrutinene oppdateres for å sikrer at kartleggingen brukes som del 

av beslutningsgrunnlaget. I alle saker som berører friluftslivsinteresser bør det 
redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er 
foretatt ved valg av løsninger.  

 
- Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HTM-53/19 
Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen 
 
Saksbehandler:  Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  19/01980-4 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/19 22.08.2019 
2 Formannskapet 50/19 28.08.2019 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b vedrørende søknad om deling av 
tomt på gnr. 27  bnr. 3. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. 
 
 
Ås, 13.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder Samfunnsutvikling 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Uttalelse fra Statens vegvesen 
3. Situasjonsplan 
4. Stort kartutsnitt 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Anders Myhrer – Tiltakshaver 
 Statens vegvesen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag av saken: 
Rådmannen har vurdert søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 underformål b for ytterligere deling av tomt til flere 
boliger i LNF b-område i Brønnerud skolekrets.  
 
I vurderingen har rådmannen kommet frem til at dispensasjonen vil sette hensynene 
bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, vesentlig til side. Det er også lagt 
særlig vekt på at Statens Vegvesen sin negative uttalelse, som direkte berørt statlig 
myndighet.  
 
Fakta i saken: 
Det er nå søkt om deling av gnr. 27 bnr. 3 til tre boligtomter. Tomten er nå på 3209 
m2. De omsøkte tomtene vil ha areal på henholdsvis 875 m2, 1707 m2 og 627 m2.  
Eiendommen er uregulert, og omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til 
formål LNF b.  
 
Eiendommen er omfattet av hensynssone H570_3, bevaring kulturmiljø. I dette 
området skal større bygge- og anleggstiltak som forringer verdiene og hindrer 
bevaring av historiske trekk i landskap og bebyggelse, unngås.  
 
Eiendommen har utkjørsel via privat vei til Drøbakveien, FV 152. Forbi 
avkjørselspunktet har fylkesveien en fartsgrense på 70 km/t og en ÅDT 
(årsdøgntrafikk) på 6054.  
 
Omsøkt tiltak er i strid med bestemmelse § 6.2 A om avkjørsel til vei med 
holdningsklasse meget streng og bestemmelse § 23.2 underformål b om at det i 
Brønnerud skolekrets kan tillates inntil 9 nye boenheter med forutsetning om at disse 
ligger langs veier med holdingsklasse lite eller mindre streng. Ifølge 
kommuneplanens bestemmelse § 6.2 A skal veier med holdningsklasse meget 
streng holdning i prinsippet være avkjørselsfrie. Nye avkjørsler og utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel skal kun tillates ved vedtatt reguleringsplan eller etter vedtak. 
Tomten i denne saken ligger i tilknytning til en privat vei som har utkjørsel til FV 152, 
som har holdingsklasse meget streng. Kriteriene i § 6.2 A og § 23.2 underformål b er 
dermed ikke oppfylt.  
 
Det er derfor den 28.05.2019 søkt om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 6.2 A og § 23.2 underformål b for oppdeling av gnr. 27 bnr. 3 i tre 
boligtomter.    
 
Omsøkt deling er vist på situasjonskart datert 30.01.2019.  
 
Historikk i saken: 
I 2014 ble gnr. 27 bnr. 2 delt i to tomter under behandling i HTM, i strid med 
rådmannens innstilling og Statens Vegvesen sin uttalelse til dispensasjonen. Statens 
Vegvesen var negative fordi fylkesveien den private avkjørselen går ut i har 
holdingsklasse meget streng. Videre mente Statens Vegvesen at deling av 
eiendommen var i strid med Regional Areal- og transportplan og føringer i gjeldende 
kommuneplan, i tillegg til at de også var bekymret for trafikksikkerheten til spesielt 
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barn som måtte krysse veien. Tomten ble tillatt delt i 2 boligtomter, på 3209 m2 og 
2067 m2.  
 
I 2018 ble den søkt om en deling av gnr. 27 bnr. 30, tomten som ble utskilt fra gnr. 27 
bnr. 3 i 2014. Rådmannen innstilte på avslag, men dispensasjonen ble innvilget i 
behandles hos HTM og Formannskapet. Tomten ble tillatt delt i to, for bygging av en 
enebolig og en tomannsbolig. Statens Vegvesen kom med en uttalelse som frarådet 
kommunen å innvilge dispensasjon fra kommuneplanen. Statens Vegvesen klaget på 
saken, men de overskred klagefristen og klagen ble ikke realitetsbehandlet av 
Fylkesmannen.  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Tiltakshaver mener at tomten som søkes delt er meget godt egnet til videre 
bebyggelse. Tomten er uforholdsmessig stor for en enebolig, men egner seg godt til 
å bli delt i tre tomter. Videre påpeker tiltakshaver at eiendommen har nærhet til 
bussholdeplass, både i retning Ås og Drøbak, og til bussholdeplass i begge retninger 
på E6. Den er dermed sikret god tilgang til kollektivtransport. Det er gang- og 
sykkelvei i begge retninger i tilknytning til fylkesveien. De er tilgjengelig fra den 
private veien som eiendommen har adkomst via. Etter å ha vært i kontakt med rektor 
på Brønnerud skole, har tiltakshaver også fått vite at det er god kapasitet på skolen til 
å ta imot flere barn. Dette vil også være med å dekke opp det store behovet Ås 
kommune har for nye boliger. 
 
Det er kommunalt vann og avløp i nærheten, og det vil være mulig å koble seg på 
dette. Tiltakshaver har en skriftlig avtale med eier av naboeiendommen om å få føre 
vann- og avløpsledninger over naboens eiendom. Fra nettselskapet har tiltakshaver 
fått beskjed om at det er ledig kapasitet for tilkobling til strøm i nærheten. Videre er 
veirett til den private veien sikret gjennom avtale.  
 
Tiltakshaver ønsker å oppføre husene i tradisjonell stil, slik at de står i stil med 
nabogården og de øvrige naboene i Vestbygda. Dette vil framkomme i en senere 
søknad om byggetillatelse.  
 
Tiltakshaver viser også til at det i området er fradelt flere tomter i senere tid. Den 
eneste forskjellen mellom disse tomtene og hans egen er at de andre tomtene har 
utkjørsel til kommunal vei før veien ender opp på FV 152, i motsetning til tomten i 
denne saken som har avkjørsel i privat vei som ender ut på FV 152. Tiltakshaver 
mener videre at det uansett fører til økt bruk av FV 152, og at det ikke burde 
forskjellsbehandles om man kommer inn på fylkesveien via kommunal vei eller via 
privat vei.  Belastningen på FV 152 blir den samme. Det er urimelig at fradeling på 
hans tomt må til høring hos Statens Vegvesen når de som har utkjørsel i kommunal 
vei ikke blir sendt på høring til Statens Vegvesen. Likebehandlingsprinsippet tilsier 
derfor at denne søknaden burde bli behandlet likt med de andre søknadene som har 
utkjørsel på kommunal vei før FV 152.  
 
Tiltakshaver mener at uttalelsen til Statens Vegvesen ikke kan tillegges avgjørende 
vekt. Det er politisk bestemt at det skal tillates inntil 9 nye boenheter innenfor 
Brønnerud skolekrets i kommuneplanperioden, og dermed må man se bort fra 
føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akerhus, som Statens 
vegvesen viser til at utbyggingen strider imot.  
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Tiltakshaver mener at det ikke foreligger noen ulemper med å innvilge 
dispensasjonen. 
 
Uttalelser statlige og regionale myndigheter: 
Tiltakshaver har selv vært i kontakt med Statens vegvesen angående saken. De har 
kommet med en uttalelse datert 12.03.2019.  
 
Statens vegvesen er negativt innstilt til fradelingen. De begrunner det med at tiltaket 
er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
som sier at boliger bør ligge i korte avstander til daglige gjøremål og i områder med 
god kollektivdekning slik at bilbruk kan begrenses. De påpeker at det på 
situasjonskartet er vist 7 parkeringsplasser etter fradeling. Det tyder på at det 
omsøkte tiltaket vil bidra til mer bilkjøring som er i strid med de ovenfor nevnte 
planretningslinjene. Videre påpeker også Statens vegvesen at tiltaket er i strid med 
kommuneplanens holdingsklasse for fylkesveg 152, som har holdingsklasse meget 
streng.  
 
På bakgrunn av dette vil Statens vegvesen sterkt fraråde kommunen om å gi 
dispensasjon for deling av gnr. 27 bnr. 3. De påpeker også at deres holdning til tiltak 
som ikke er i henhold til Regional plan har vært den samme siden planen ble vedtatt. 
Avslutningsvis sier de at de vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak i saken hvis 
kommunen innvilger dispensasjon og tillater fradeling av tomten.  
 
Nabovarsel: 
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden og tiltaket i medhold av pbl. 
§19-1 jf. 21-3, og det er ikke innkommet merknader.  
 
Rådmannens vurdering av søknaden: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
    «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon innvilges. 
 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende på omsøkt eiendom og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Planen er et 
juridisk bindende dokument, og dispensasjon fra denne vil alltid kunne bidra til å 
undergrave dens styringsverdi.  
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Vurdering:  
Hensynene bak bestemmelsene:  
Hensynet bak kommuneplanens bestemmelse § 6.2 om holdingsklasser for 
avkjørsler er todelt. Bestemmelsen tar sikte på å regulere totalt antall avkjørsler, og 
spesielt i forhold til nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler på 
fylkesveinettet. Med holdingsklasser kan kommunen blant annet begrense avkjørsler 
til veier som bør være mer eller mindre avkjørselsfrie. Det er slike veier som har 
holdingsklasse meget streng. Formålet er også å ivareta sentrale veiers 
trafikksikkerhet, drift og vedlikehold, samt framtidig utbyggingsbehov. Kommunens 
rammeplan for avkjørsler bidrar også til langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet i 
vurdering av tiltak som har avkjørsel til veier fastsatt i rammeplanen. Som del av 
kommuneplanen er rammeplanen juridisk bindende, og dispensasjon fra denne vil 
alltid kunne bidra til å undergrave planens styringsverdi og skape presedens for 
fremtidige søknader.  
 
Det overordnede hensynet bak bestemmelsen § 23.2 underformål b er å styre 
boligutbyggingen og således befolkningsveksten innenfor ett gitt område. 
Bestemmelsen setter noen begrensninger på spredt boligutbyggelse, dels i form av 
antall og dels i form av hvor boligutviklingen er ønsket. Det skaper forutsigbarhet og 
langsiktighet i kommunens investeringer i infrastruktur og tjenester. I Brønnerud 
skolekrets tillates oppføring av inntil 9 boenheter i planperioden med forutsetning av 
at de har utkjørsel langs veier med holdingsklasse lite eller mindre streng. Å 
begrense hvilke veier nye boliger kan ha avkjørsel til, er med på å sikre at utbygging 
av spredt boligbebyggelse blant annet skjer på en måte som ivaretar trafikksikkerhet.  
 
I vurderingen av avkjørselsaker skal hensynet til trafikksikkerhet veie tungt. Hensynet 
til fremkommelighet og miljøforhold inngår også i en helhetsvurdering av søknaden.  
 
Tiltakshavers argumenterer for at det er gitt tillatelse til nye boenheter på tomter i 
skolekretsen som ligger ved kommunal vei som ender ut i FV 152 etter noen hundre 
meter. Det vil føre til samme økt bruk av FV 152 om man kjører på en privat vei eller 
kommunal vei før man ender opp på FV 152. Rådmannen er enig i at den økte 
bruken av FV 152 kan bli den samme, men det er ikke den økte bruken av veien som 
er hovedpoenget. Holdningsklasse meget streng skal begrense antall 
avkjørselspunkter veien har. Å tillate utbygging av boliger langs kommunale veier 
som har holdingsklasse mindre eller lite streng er med på å begrense antall 
avkjørselspunkter fylkesveien får. Da samler man alle avkjørslene på veier som er 
mer egnet for avkjørsler, og sluser de ut på fylkesveien via en avkjørsel fra den 
kommunale veien. Å tillate flere avkjørsler fra privat vei, eller å tillate utvidet bruk av 
eksisterende private avkjørsler strider mot prinsippet om at veiene med 
holdingsklasse meget streng i prinsippet skal være avkjørselsfrie. Flere private 
avkjørsler, eller økt bruk av eksisterende private avkjørsler vil skape uforutsigbarhet 
for veimyndighetene og brukerne av veiene. Det skaper uoversiktlige forhold på veier 
med stor hastighet og mye bruk.  
 
Omsøkte dispensasjon fører til en deling som vil føre til vesentlig mer bruk av den 
eksisterende private avkjørselen. Forskjellen mellom private avkjørsler og avkjørsler 
fra fylkesveier inn til kommunale veier er stor. Kommunale veier blir som regel til i en 
større planleggingsprosess, mens private avkjørsler, som det nå søkes utvidet bruk 
av, som oftest ikke har vært en del av en slik prosess. Statlige og regionale 
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myndigheter, som i dette tilfellet Statens vegvesen, får dermed ikke den samme 
innflytelsen på prosessen som de ville ha fått i en planprosess.  
 
Rådmannen kan på den bakgrunn ikke si seg enig med tiltakshaver i at saker som 
har avkjørsel fra privat vei må behandles likt med saker med avkjørsel til kommunal 
vei som ender ut i fylkesveien. Det er ønskelig at avkjørsler holdes til veier som har 
holdingsklasse lite eller mindre streng. Det er ikke ønskelig med mange private 
avkjørsler langs veier med holdingsklasse meget streng. Svært mange ulykker skjer i 
direkte tilknytning til private avkjørsler, og kommunen ønsker derfor å samle trafikken 
i så få veier som mulig. Slik får man et mer oversiktlig trafikkbilde og 
trafikksikkerheten blir styrket.  
 
I tillegg, må man også ta trafikksikkerheten til myke trafikanter med i betraktning. Det 
er gang- og sykkelvei med undergang i nærheten, slik at man har tilgang til begge 
sider av fylkesveien som fotgjenger. Det er også tilgang til sammenhengende gang- 
og sykkelvei til skolen. Det er derimot behov for å krysse fylkesveien for å komme til 
bussholdeplassen i retning Ås. Gang- og sykkelveien er ikke tilknyttet busstoppet i 
retning Ås. FV 152 har fartsgrense 70 km/t utenfor gnr 27 bnr 3. Å krysse veien der, 
spesielt for barn, er risikabelt.  
 
Både fremkommelighet og miljøhensyn må vurderes. Spredt bebyggelse legger opp 
til mer bilbruk, selv om det er tilgang til buss i nærheten. Det er ikke umiddelbar 
nærhet til sentrum eller butikker, og transport blir derfor trolig hovedsakelig bilbasert.  
 
Ifølge kommuneplanen oppfyller ikke denne tomten kravene til å få etablere nye 
boenheter. Til tross for dette, er det i tidligere saker gitt tillatelse til oppdelinger som 
gjør at den opprinnelige tomten kan bli bebygd med til sammen 4 boenheter. 
Hensynet til en forutsigbar boligutvikling som er i tråd med kommunale, regionale og 
nasjonale føringen og ramme blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge denne 
dispensasjonen.  
 
Rådmannen er derfor ikke enig i at tomten er godt egnet til videre utbygging. Videre 
utbygging av tomten påvirker både trafikksikkerheten, fremkommelighet og miljøet 
negativt. Hensynet til å kunne styre spredt boligbebyggelse til egnede området blir 
også tilsidesatt.  
 
Vurdering av uttalelsen til Statens vegvesen 
I utøvelsen av det kommunale selvstyre må man forholde seg til statlige og regionale 
myndigheters eiendom og interesser. Den aktuelle veien som det ønskes avkjørsel til 
er FV 152. Veien er en fylkesvei, og den driftes og forvaltes av Statens vegvesen. 
Statens vegvesen har dermed rett til å uttale seg til dispensasjonssøknaden.  
Rådmannen viser til både dispensasjonsveilder fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus fra 2014 og Statens Vegvesen sin retningslinjer for behandling av 
avkjørselsaker (håndbok R701) som sier at Statens vegvesen skal ha saken til 
uttalelse hvis det gjelder nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksiterende avkjørsler til 
fylkesvei eller riksvei.  
 
Pbl § 19-2 fjerde ledd er lagt inn som en slags begrensing på kommunalt selvstyre. 
Den sier at i vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer, skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Videre står det at kommunen bør 
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heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-
8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.  
 
Rådmannen legger derfor til grunn at dispensasjonen berører en statlig myndighet, 
og de har rett til å komme med en uttalelse til slike saker. Videre er kommunen pliktet 
til, etter plan- og bygningsloven, å tillegge slike uttalelser stor vekt.  
 
Statens vegvesen sin negative holdning til dispensasjonen er begrunnet i både 
trafikksikkerhet og regionale og nasjonale føringer og ramme for boligutvikling. 
Rådmannen mener Statens vegvesen sine argumenter er relevante og viktige, og at 
de er i tråd med kommuneplanen. Statens vegvesen sin uttalelse tillegges derfor stor 
vekt i vurderingen.  
 
Presedens 
Rådmannen vil også påpeke den uheldige presedensvirkningen dispensasjoner har. 
Den aktuelle tomten er tillatt delt før, og den fradelte tomten er tillatt ytterligere 
oppdelt. Dette til tross for at en direkte berørt statlig myndighet, Statens vegvesen, 
har kommet med negative uttalelser til hver eneste søknad. Verdien av 
bestemmelsene det dispenseres fra, og også verdien av kommuneplanen som 
styringsdokument, minsker jo flere dispensasjoner man innvilger.  
 
Den gjeldende tomten var i utgangspunkter bebygd med en boenhet. Hvis denne 
delingen tillates, blir det endelige antallet boenheter på den tomten som først ble 
tillatt oppdelt i 2014 så høyt som seks. Fem nye boenheter i samme område burde 
vært behandlet gjennom en reguleringsprosess, og ikke gjennom dispensasjoner, når 
de strider mot sentrale forutsetninger for spredt boligbebyggelse. Alle disse 
boenhetene er i strid med kommuneplanen og i strid med Statens vegvesen sine 
uttalelser.  
 
Kommunen er nå i gang med rullering av kommuneplanen, og rådmannen mener 
derfor, tatt i betraktning omfanget av oppdelinger i området, at videre utvikling av 
dette området bør avklares gjennom kommuneplanrulleringen. Da får man anledning 
til å ta stilling til om en slik utvikling er ønsket i dette området.  
 
Samlet vurdering 
Ved å innvilge dispensasjonen blir hovedhensynet til trafikksikkerhet vesentlig 
tilsidesatt ved at både myke trafikanter og brukere av veien får redusert 
trafikksikkerhet. Forutsetningen ved å tillate spredt bebyggelse innenfor skolekretsen 
er at det ikke skal gå utover trafikksikkerheten, derav at det kun tillattes avkjørsler til 
vei med lite eller mindre streng holdingsklasse. Videre blir også både hensynet til 
fremkommelighet og miljøet påvirket negativt, fordi spredt bebyggelse legger opp til 
mer bilbasert transport. I denne saken legger også rådmannen særlig vekt på 
uttalelsen fra Statens vegvesen, som en direkte berørt statlig myndighet. Selve 
kommuneplanen som styringsdokument blir svekket ved å innvilge dispensasjonen, 
da en innvilgelse vil føre til en så stor utvikling av den opprinnelige tomten at det bør 
behandles gjennom kommuneplanrullering og en eventuell påfølgende 
reguleringsprosess.  
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Konklusjon:  
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp 
mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta.  
 
Rådmannen har kommet frem til at dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette 
hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. Når hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, er ikke vilkårene for å 
innvilge dispensasjon tilstede. Det er da heller ikke nødvendig å gå videre og vurdere 
fordeler og ulemper, fordi en dispensasjon ikke kan innvilges.  
 
Rådmannen mener derfor at søknad om dispensasjon bør avslås med hjemmel i pbl. 
§ 19-2.  
 
Subsidiært vil også rådmannen påpeke at omsøkte tiltak i tillegg overskrider kvoten 
på 9 boenheter i kommuneplanperioden. Det er allerede brukt opp 8 boenheter av 
kvoten, og det er ifølge kommuneplanen da ikke mulig å få 2 nye boenheter her. 
Tiltakshaver er informert om dette, men har allikevel valgt å søke om å skille fra to 
nye boligtomter. Det er ikke søkt om dispensasjon for å overstige kvoten på 9 nye 
boenheter.  
 
Alternativ innstilling: 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger HTM/Formannskapet 
søknad om dispensasjon fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b 
vedrørende søknad om deling av tomt på gnr. 27  bnr. 3.  
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Fyll ut begrunnelse her 
 
 
 
 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 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-54/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/03200-31 
Saksgang  Møtedato 
1 Klima- og miljøutvalg 15/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 54/19 22.08.2019 
3 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, med 
kart datert 01.02.2019 og bestemmelser datert 27.06.2019.  
 
Ås, 05.07.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang   11.04.2019  
Offentlig ettersyn       25.04.2019 – 07.06.2019 
Klima- og miljøutvalg     20.08.2019 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang   22.08.2019 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 01.02.2019 
2. Planbestemmelser, datert 27.06.2019 
3. Planbeskrivelse gs-veg Ås-Holstad, datert 27.06.2019 
4. Oppsummering, kommentarer og uttalelser offentlig ettersyn 
5. Risiko og sårbarhetsanalyse 
6. Flomberegning 
7. Plan for ytre miljø 
8. Vannmiljø 
9. Oversendelsesbrev 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Uttalelser til varsel om oppstart 
 Tekniske tegninger 
 Geoteknisk rapport 
 Fagnotat elektro 
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 Kommunestyrets vedtak 12.10.2016, sak 80/16, R-286 Detaljreguleringsplan 
for E18 Vinterbro – kommunegrensa Ski  

 Mulighetsstudie for gang og sykkelveg ved Holstad, datert 09.11.2017 
 HTMs vedtak 07.12.2017, sak 83/17, Mulighetsstudie for gang og sykkelveg 

ved Holstad. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Hensikten med planforslaget er å regulere en gang- og sykkelforbindelse mellom Ås 
sentrum og dagens rundkjøring ved Holstad, som en del av en hovedsykkelrute 
mellom Ås og Ski. Planforslaget sikrer også en forbindelse til gang- og sykkelveien i 
retning Nygård/Oslo. 
 
Fakta i saken: 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Statens vegvesen. 
 
Planområdet følger Østfoldbanens vestside fra Ås sentrum, ved Esso-tomta, i syd og 
fram til Bølstadbekken i nord. Deretter fortsetter planområdet langs bekkens nordside 
fram til rundkjøringen på dagens E18. 
 
Planforslaget berører hovedsakelig områder som er avsatt til 
jernbaneformål og LNF-formål i kommuneplanen. Deler av området avsatt til LNF-
formål omfattes av hensynssone bevaring kulturmiljø, H570_2. Helt sør i 
planområdet berøres en del av Åsmåsan som er avsatt til kombinert bebyggelse og 
anlegg med krav om felles planlegging, samt Esso-tomta, som er avsatt til 
eksisterende næringsbebyggelse. Esso-tomta er foreslått til ny bebyggelse med 
kombinasjon av bolig, forretning og kontor i forslag til områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde. 
 
Planforslaget regulerer en 5,5 m bred trasé for gang- og sykkelvei. Reguleringen gir 
mulighet for opparbeidelse av en sykkelvei på 3 meter, fortau på 2 meter, og 0,25 
meter skulder på hver side. Langs jernbanen vil gang- og sykkelveien også fungere 
som driftsvei for jernbanen. 
 
Tidligere behandling av saken: 
 
Mulighetsstudie for ny gang- og sykkelvei  
Som grunnlag for reguleringsplanen, utarbeidet Statens vegvesen en mulighetsstudie 
for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, høsten 2017. Studien beskrev 10 ulike 
traséer ved Holstad, hvorav Statens vegvesen anbefalte fire. Mulighetsstudien ble 
lagt fram til behandling i HTM 07.12.2017. Statens vegvesen ba HTM ta stilling til 
hvilken trasé som skulle videreføres i reguleringsplanen. HTM vedtok at alternativ 2b 
i Statens vegvesens mulighetsstudie skulle legges til grunn for det videre arbeidet 
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med reguleringsplanen. Traseen går langs Bølstadbekkens sørside øst for 
jernbanen, som vist på figur 1. 

 
I planforslaget til førstegangsbehandling (figur 2) ble gang- og sykkelveien lagt på 
nordsiden av Bølstadbekken, for å innfri krav om frihøyde under ny E18-bru, og gi en 
slakere sving for syklende under jernbanebrua. Plasseringen skulle også ivareta 
hensynet til jordvern bedre, og gi bedre påkobling til dagens gang- og 
sykkelveisystem i Holstadkrysset. 
 
 

 
Figur 1. Alternativ 2b i Statens vegvesens mulighetsstudie. Øst for jernbanen går traseen langs Bølstadbekkens 
sørside. Ny trasé for E18 krysser sykkelveien på jordet ved Haugerud. Plassering av tunnelåpningen for ny E18 
er vist i midten av kartet. 
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Figur 2. Utsnitt fra plankart, datert 01.02.2019 

HTM 11.04.2019 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i HTM 11.04.2019, med følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, som vist på kart og bestemmelser 
datert 01.02.2019. 
 
HTM er positive til forslaget, men før forslaget kan andregangsbehandles må planen 
kompletteres med en tilknytning mot Sneissletta og Oslo i nordvestre retning, slik det 
er vist på tidligere fremlagte prinsippskisse for alternativ 2 B. Reguleringsplanen 
koordineres med vedtatt reguleringsplan for E18. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Uttalelser til offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 29.04.2019 – 07.06.2019. Det 
ble mottatt 8 uttalelser som er kort oppsummert og kommentert under. Uttalelsene 
kan leses i sin helhet, med Statens vegvesens kommentarer, i vedlegg 4.  
 
Akershus fylkeskommune  
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i 
området, og at rette myndighet skal varsles dersom slike påtreffes, jf. 
Kulturminneloven § 8, 2. ledd. De mener for øvrig at tiltaket er i samsvar med 
gjeldende kommuneplan og har ingen ytterligere merknader. 
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Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering. Statens vegvesen har 
innarbeidet merknad om kulturminner i bestemmelsene, punkt 2.4. 
 
Bane NOR 
Det presiseres at Bane NOR ikke har generelt vedlikeholdsansvar for g/s-veien 
bortsett fra skader de selv påfører. Planlagte arbeider nær tekniske anlegg til 
jernbane må beskrives og det må dokumenteres at anleggsarbeider ikke vil medføre 
setninger og forskyvinger for eksisterende jernbaneinfrastruktur. Bane NOR ber om 
at dette tydeliggjøres i planbestemmelsene. Felles bruk av veien/gang- og 
sykkelveien må avklares nærmere i avtale med Bane NOR Eiendom. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Merknad om tillatelse til 
anleggsgjennomføring er innarbeidet i bestemmelsene, punkt 7.1. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Kommenterer at området er avsatt til jernbane og LNFR-formål i kommuneplanen, og 
at reguleringsformål ikke er i tråd med dette. De legger til grunn at omdisponering av 
dyrka mark ikke vil bli større enn høyst nødvendig, og ikke overstiger beregningene i 
planforslaget. Fylkesmannen mener bestemmelsenes punkt 4.5 om 
tilbakeføring av dyrka mark, bør endres til: «Dyrka mark skal tilbakeføres til 
opprinnelig dyrkningskvalitet.» 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Statens vegvesen har endret 
formuleringen i planbestemmelsenes punkt 4.5 i tråd med merknaden. 
 
Hafslund Nett 
Minner om at de har kraftlinjer i området, med byggeforbud 23 meter langs kraftlinje. 
De ber om at traseen med byggeforbudsbelte registreres i planen som en 
hensynssone (faresone).  
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Hensynssone for høyspentanlegg er 
ivaretatt i plankartet.  
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
NMBU ser frem til ny sykkelvei etableres. 
 
Kjell Skuterud, Kongeveien 31 
Er som grunneier opptatt av at drenering og avrenning fra tilstøtende områder med 
skogsdrift må ivaretas, slik at overvann ikke fører til oversvømmelse. Ber om at 
beslag av dyrka mark og skogbruksområder begrenses også i det videre arbeid. Er 
positiv til å avstå areal mot kompensasjon for å etablere gang- og sykkelveg. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener Statens vegvesen har ivaretatt 
hensynet til dyrka mark så godt det lar seg gjøre, ved å plassere gang- og 
sykkelveien tett opp til jernbanen og Bølstadbekken. Det er lagt inn en 
planbestemmelse om tilbakeføring av dyrka mark som blir midlertidig brukt under 
anleggsgjennomføring. Håndtering av overvann vurderes som tilstrekkelig ivaretatt, 
med åpen grøft langs gang- og sykkelveien.  
 
Ottar Kjus, Kongeveien 35 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.08.2019  Side 57 av 73 
 

Er grunneier i området, men ikke direkte berørt av planforslaget. Mener at tiltaket er 
en positiv forbedring av gang- og sykkelveitilbudet i Ås, men mener det er 
avgjørende at tiltaket beslaglegger minst mulig dyrka/dyrkbar mark og 
skogbruksarealer. 
 
Rådmannens kommentar: Se forrige kommentar. 
 
Ås landbrukslag v/Ottar Kjus 
Viser til tidligere innsendt uttalelse til varsel om planoppstart, som peker på viktighet 
av å minimere inngrep i dyrka mark og andre konsekvenser for 
landbrukseiendommer innenfor planområdet.  
 
Rådmannens kommentar: Se tidligere kommentar.  
 
 
Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn 
Følgende endringer i planforslaget er innarbeidet etter offentlig ettersyn: 
 

 Endring i punkt 4.5 i planbestemmelsene, siste setning: Endret fra «Dyrka 
mark skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig dyrkningskvalitet» til 
«Dyrka mark skal tilbakeføres til opprinnelig dyrkningskvalitet.» 

 Ny rekkefølgebestemmelse: 7.1 Krav om tillatelse fra Bane NOR «Det skal 
utarbeides søknad for tiltaket etter jernbanelovens § 10 for de deler av tiltaket 
som ligger innenfor en avstand på 30 meter regnet fra nærmeste spors 
midtlinje.» 

 Planbeskrivelsen: Kapittel 3.1 «Beskrivelse av prosessen» og kapittel 3.2 
«Medvirkning og offentlighet» er oppdatert med omtale av høring og offentlig 
ettersyn. 

 
Det er ikke gjort endringer i plankartet etter offentlig ettersyn. Rådmannen har spilt 
inn ønske om at gang- og sykkelveitraseen endres i syd, ved Esso, slik at traseen 
samsvarer med høringsforslaget til områdeplan for Ås sentrum. I tillegg er det bedt 
om at vegvesenet gjør en ny vurdering av koblingen mot Oslo/Sneissletta, i henhold 
til HTMs vedtak. I oversendelsesbrevet (vedlegg 9) gjør vegvesenet rede for hvorfor 
kartet ikke er endret. Begrunnelsen er kort oppsummert: 
 

 Endring i syd: Traseen i områdeplan for sentrum ligger utenfor varslet 
planområde for g/s-vei mellom Ås sentrum og Holstad. Traseen kan dermed 
ikke tas inn i plankartet uten at ny varsling av planen gjøres. Statens vegvesen 
ønsker å opprettholde koblingen slik den er vist i plankartet, men er innstilt på 
å tilpasse traséen etter en eventuell ny løsning i fremtidig detaljregulering av 
område BKB1 (bensinstasjonstomta). Dersom Ås kommune ønsker det, kan 
kommunen legge inn en bestemmelse om at gang- og sykkelveiplanen må ta 
hensyn til områdeplanen for sentrum. 

 Endring i nord/kobling mot Oslo: Pga. kostnader og arealinngrep har 
vegvesenet ikke mulighet til å etablere fullstandard gang- og sykkelvei både i 
retning Ski og i retning Oslo. HTM har tidligere gitt tilbakemelding om at 
Ski/Kråkstad var prioritert målpunkt. Planforslaget følger opp dette ønsket, 
men har også en kobling vestover, til driftsvei for rensebasseng for ny E18 
(trasé vist på figur 3). Strekningen vestover vil kun være en enkel 
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grusvei/turvei, som kobles på g/s-veien i svingen ved Bølstadbekken. Dersom 
en høystandard sykkelrute med universell utforming skal etableres vestover, 
vil dette kreve en større sving ut på jordet, som vist i alternativ 2b fra 
mulighetsstudien, og en ekstra bro over Bølstadbekken. Dette er utelukket av 
Statens vegvesen pga. kostnader og utfordrende grunnforhold. 

 

 
Figur 3. Gang- og sykkelruter på Holstad 

 
Rådmannens vurdering: 
Planforslaget vurderes som et viktig bidrag i oppfølgingen av kommunens strategi for 
sykkel- og gange, som har mål om et sammenhengende gang- og sykkelveinett fra 
Ås sentralområde til Ski og Vinterbro. Strekningen langs jernbanen har svært ujevn 
standard i dag, og det er et stort behov for utbedring av veien og separering av 
syklende og gående. 
 
Endringer i planforslaget 
Rådmannen mener at forslagsstiller har imøtekommet innkomne bemerkninger på en 
god måte.  
 
Koblingen vestover mot Sneissletta/Oslo vil utgjøre en svært krapp sving for syklister 
fra Ås sentrum, som vurderes som uheldig. Standarden på denne strekningen vil 
heller ikke ha tilfredsstillende kvalitet. Rådmannen anbefaler likevel at planforslaget 
vedtas slik det foreligger, for å sikre at en høystandard gang- og sykkelvei mellom Ås 
sentrum og Ski kan finansieres og etableres i forbindelse med utbyggingen av E18. 
På sikt mener rådmannen at det bør jobbes for å få opparbeidet en asfaltert sykkelvei 
også på vestsiden av E18, mot Sneissletta.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Det er foreløpig ingen bevilgning til etablering av gang- og sykkelveien. Statens 
vegvesen arbeider med å få til en bevilgning slik at hele eller deler av gang- og 
sykkelveien kan opparbeides samtidig med ny E18. 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Planforslaget kan medføre negative konsekvenser for naturmiljøet i forbindelse med 
bygging. En hensynssone for bevaring av naturmiljø (H 560) er lagt inn der 
planforslaget berører de kartlagte naturtypene Åsmåsan og Åsmyra Sør. I 
hensynssonen skal det tas særlige hensyn for å bevare vegetasjon og minimere 
arealbeslaget. 
 
I vedlagte plan for ytre miljø er det foreslått avbøtende tiltak for å hindre skade på 
vegetasjon og forringelse av vannforekomst. Tiltakene skal følges opp i rigg- og 
marksikringsplanen i byggeplanfasen. 
 
Tiltaket medfører beslag av dyrka mark, totalt ca. 20 dekar, hvorav ca. 8,5 dekar er 
midlertidig og ca. 11,5 dekar permanent omdisponert. 
 
Det er gjort beregninger av saltpåvirkning av Bølstadbekken og Årungen, og vurdert 
at tiltaket ikke vil føre til store saltkonsentrasjoner i vannet. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HTM-55/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 13/19 19.08.2019 
2 Eldrerådet 8/19 20.08.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/19 20.08.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/19 21.08.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 8/19 21.08.2019 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 55/19 22.08.2019 
7 Formannskapet 43/19 28.08.2019 
8 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
 
Ås, 29.07.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 04.09.2019 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 19.08.2019 
Eldreråd 20.08.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.08.2019 
Hovedutvalgene, 21.08.2019, 22.08.2019 
Formannskap, 28.08.2019 
Kommunestyre, 04.09.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023, datert 19062019 
2. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene:  
- Ungdomsrådet 
- Eldrerådet 
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
- NAV Ås 
- Trygve Roll-Hansen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Den omfatter 
det regulære boligmarkedet, det kommunalt disponerte boligmarkedet og 
mellommarkedet.  
 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 

kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette.  

 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og 
har rett til bistand/tjenester fra kommunen for å skaffe seg og beholde en bolig. 
Det gjelder vanskeligstilte som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå. 

 I mellommarkedet er innbyggerne som beveger seg mellom det regulære 
boligmarkedet og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser, 
variert boligmasse og riktig bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. 
Ved høye boligpriser, ensartet boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere 
søke til det kommunalt disponerte boligmarkedet.   

 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 
20/15) og en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). 
 
Planens hovedelementer er mål for boligpolitikken, suksesskriterier for å nå målene, 
strategier og virkemidler kommunen har til rådighet.  
 
Ås kommune sin boligpolitiske plan har følgende mål:    
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.   
 
Strategier, virkemidler og tiltak viser hvordan planen er tenkt fulgt opp. Tiltaksdelen 
vil bli utarbeidet og behandlet politisk som et eget dokument, og vurderes hvert år i 
sammenheng med kommunens handlingsprogram. 
 
 
Fakta i saken 
Bakgrunn 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I følge 
SSB forventes det en økning på 11 500 innbyggere fram mot 2040. I 
kommuneplanen 2015-2027 er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2%. Det 
tilsvarer en total boligproduksjon i planperioden på ca. 6000 boliger, jfr. 
boligprogrammet 2018. Boligprogrammet gir en grov oversikt over hvor stor andel av 
boligmassen som skal være eneboliger, småhus og leiligheter.   
 
Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel, men kommunen kan 
bruke ulike virkemidler for å styre markedet og sikre en helhetlig boligpolitikk. Disse 
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virkemiddelområdene er plan- og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, 
Husbankens låne- og støtteordninger, kommunale tjenester og støtteordninger 
Det er ulike sektorer som håndterer disse virkemidlene. Det er derfor viktig å 
samhandle og ha dialog om bruk, effekt og utvikling av de ulike virkemidlene både 
internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.  
 
Boligpolitisk plan for Ås kommune viser hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet, kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og 
som samtidig legger til rette for en fortettet tettstedsutvikling. En utvikling som skal 
være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig bærekraftig.  
 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 
20/15) og en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). 
 
Den boligpolitiske planen for Ås er en temaplan med tiltaksdel. Planen er ikke juridisk 
bindende, men gir retning for boligpolitikken i Ås og er et grunnlag for rullering av 
kommuneplanen. Planen gir føringer for kommunens arbeid med boligpolitikk når det 
gjelder arealplanlegging, kommunens eiendomspolitikk, kommunale tjenester og 
støtteordninger, bruk av Husbankens virkemidler og samarbeid og dialog med bl.a. 
eiendomsutviklere.   
 
Planen vurderes rullert ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Planstrategien 
skal vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Tiltaksdelen vurderes 
hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
Rapportering på tiltaksdelen skjer i tertialrapportene og i årsmeldingen. 
 
Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 tar for seg nasjonale, regionale og lokale rammer 
og føringer for planarbeidet, kommunens rolle i boligpolitikken og temaer som ikke 
tas med i denne planen. Mål for boligpolitikken med vekt på målgruppene, mål, 
suksesskriterier, strategier og virkemidler beskrives i kapittel 2. Det er vist i følgende 
modell:  
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Kapittel 3 tar for seg status og utfordringer for boligpolitikken i kommunen, mens
kapittel 4 viser hvilke virkemidler kommunen har for å nå målene for boligpolitikken i
kommunen. Kapittel 5 viser hvilke tiltaksområder som vil være førende for
tiltaksdelen av planen. Tiltaksdelen vil bli utarbeidet og behandlet politiske som et
eget dokument.

Planens mål er å ha en helhetlig boligpolitikk som sikrer:

1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om
befolkningsvekst.

2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov.
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og

deltakelse.
4. En ønsket by-og tettstedsutvikling i tråd kommuneplanen.

For å nå disse målene, må det jobbes med tre strategier:
1. Det regulære boligmarkedet: Å bygge attraktive leiligheter for seniorer og

barnefamilier.
2. Det kommunalt disponerte boligmarkedet: Å sikre boliger for vanskeligstilte.
3. Mellommarkedet: Sikre boliger for førstegangsetablerere, småhusholdninger og

lavinntektsgrupper.

Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på
følgende områder:

Plan- og bygningsloven
Kommunenes eiendomspolitikk
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 Kommunens tjenester og støtteordninger 
 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 
 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med eiendomsutviklere 

og regionale myndigheter.  
 
Planen viser de fire tiltaksområdene som tiltaksdelen skal bygge på:   
1. Tiltak for å øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes 

av planen.  
2. Tiltak for å øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for 

seniorer, småbarnsfamilier, førstegangsetablerere, småhusholdninger og 
vanskeligstilte med vekt på:  

a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomspolitikk 
c. Kommunens tjenester og støtteordninger 
d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Tiltak for å øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med utbyggere. 
4. Tiltak for å samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen utarbeides som et eget dokument, og vil bli lagt fram for politisk 
behandling i oktober 2019. 
 
Prosess 
Enhet for plan, miljø og næring har hatt prosjektansvar for utarbeidelse av planen. En 
prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått i 
arbeidet. Planen er en temaplan der det ikke stilles krav til stor grad av medvirkning. 
Men det er gjennomført et dialogmøte med kommunens enhetslederforum, et åpent 
politisk dialogmøte og møte med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming. I tillegg har planen vært på høring til 23 eksterne instanser samt 
internt i kommuneadministrasjonen i perioden 10.05.2019 til 12.06.2019 
 
Det kom inn fem høringsuttalelser; Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming, Ungdomsrådet, NAV Ås og Trygve Roll-Hansen. Oppsummert er 
høringsinstansene positive til at det utarbeides en boligpolitisk plan for Ås. 
Høringsuttalelsene dreier seg i hovedsak om økt kunnskap om framtidig boligbehov 
og økt kunnskap om virkemidlene. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 2.  
 
Vurdering 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
innbyggere i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Rådmannen ser det som viktig å få på plass en første 
versjon av boligpolitisk plan, og gjøre erfaringer i oppfølgingen av den. Da har 
kommunen et grunnlag til å utvikle boligpolitikken videre.   
 
Tiltaksdelen av planen skal utarbeides og behandles som et eget dokument. 
Tiltakene skal bygge på fire tiltaksområder:   
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
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3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
Prioritering av tiltakene gjøres årlig i forbindelse med handlingsprogram og 
økonomiplan. 
 
Det er stadig flere kommuner som utarbeider slike boligpoltiske planer. Ås kommune 
er tidlig ute, og deltar bl.a. i et læringsnettverk i regi av KS. Rådmannen ser at det er 
nyttig at kommunen deltar i slike nettverk for å lære av andre kommuner og dele 
egen erfaring. Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for 
Ås kommune er et godt grunnlag i arbeidet med å sikre nok boliger i tråd med 
befolkningsveksten og en variert boligsammensetning som møter ulike behov både 
når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også være et grunnlag i 
arbeidet med å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidrar til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Boligpolitisk plan for Ås kommune har ingen økonomiske konsekvenser. Tiltaksdelen 
vil imidlertid foreslå tiltak som kan ha økonomiske konsekvenser. Den må ses i 
sammenheng med og spilles inn i handlingsprogrammet og økonomiplanen. På 
lengre sikt vil planen få positive økonomiske konsekvenser når kommunen får en 
helhetlig boligpolitikk som gjør planlegging, bygging og forvaltning av boliger mer 
helhetlig og effektiv. 
 
Miljømessige konsekvenser 
Den boligpoliske planen har ingen direkte miljømessige konsekvenser. Hensynet til 
ulike interesser utredes i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner som legger til 
rette for boligutvikling.  
 
Alternativer 
Boligpolitisk plan for Ås kommune vedtas med følgende endringer: …… 
 
Konklusjon med begrunnelse 
Det er første gang Ås kommune lager en helhetlig boligpolitisk plan der ulike 
målgruppers boligbehov og virkemidler ses i sammenheng. Rådmannen mener at 
dette er en god begynnelse på et arbeid som må utvikles over tid. Dette er et arbeid 
som stadig flere kommuner er i gang med.  
 
Rådmannen mener den boligpolitiske planen vil være et nyttig og viktig verktøy for å 
gi kommunen en mer aktiv, effektiv og helhetlig boligpolitikk. Det gjør kommunen i 
stand til å møte framtidens boligbehov på en bedre måte enn i dag. Det forutsetter at 
den får oppmerksomhet, rulleres og rapporteres på, slik at tiltakene til enhver tid er 
målretta, og at den brukes av de delene av kommuneorganisasjonen som den angår.   
 
Tiltaksdelen utarbeides og behandles politisk som et eget dokument i oktober 2019. 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune vedtas slik den 
foreligger.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-56/19 
Varsel om midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien 
og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen 
 
Saksbehandler:  Tone Marit Stensrud Saksnr.:  19/02184-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/19 22.08.2019 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, 
samt østre område på Søråsteigen. Arealene båndleggingen gjelder for fremgår av 
vedlagte kart. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 
 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 
 Vesentlig endring av bygg 
 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 
 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 
 Riving av boligbygg 
 Vesentlige terrenginngrep 

 
Hver enkelt, berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 14 dager fra mottak av forhåndsvarselet.  
 
 
Ås, 12.08.2019 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder Samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Kart som viser aktuelle forbudsområder 
2. Plankart for Sentrumsplanen (R-287), revidert 31.05.2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen. 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Samtlige hjemmelshavere innenfor berørte områder. 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde (Sentrumsplanen) ligger ute til offentlig 
ettersyn. I hele planområdet har kommunen innført midlertidig forbud mot tiltak inntil 
planen er vedtatt. Det forventes at planforslaget vedtas høsten 2019. Et av 
kunnskapsgrunnlagene som er utarbeidet i forbindelse med Sentrumsplanen, og som 
er med og danner grunnlag for planforslaget, er en kulturhistorisk stedsanalyse 
(DIVE-analyse).  I tre områder - på Kaja, rundt Ekornveien og Gamleveien (område 
1-3) – vurderer kommunen bevaring. På østre område på Søråsteigen (område 4) 
vurderes noe utvikling. Se figuren under og vedlagte kart (vedlegg 1). 
 
Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås (Småhusplanen) er 
det varslet oppstart. Østre del av Søråsteigen (område 4) inngår i begge 
områdereguleringsplanene. Et av målene med Småhusplanen er å få mer like 
bestemmelser for sammenlignbare boligområder og samtidig ta vare på områdenes 
særpreg. 
 
Når Sentrumsplanen vedtas oppheves det midlertidige forbudet. Rådmannen mener 
derfor at kommunestyret bør vedta et nytt midlertidig forbud, for å få en viss kontroll, 
inntil det foreligger nye planer for disse områdene. Rådmannen foreslår å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak innenfor områdene på Kaja, rundt Gamleveien og 
Ekornveien, samt på østre område på Søråsteigen. 
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Fakta i saken: 
Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde (Sentrumsplanen) ligger ute til 
offentlig ettersyn. Ås kommune vedtok 02.11.2017 midlertidig forbud mot tiltak 
innenfor området for planen. Det vedtatte forbudet mot midlertidige tiltak faller bort 
når planen vedtas høsten 2019. 
 
I forbindelse med Sentrumsplanen gjennomførte kommunen i 2016 en kulturhistorisk 
stedsanalyse (DIVE-analyse) som et av flere kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. På 
bakgrunn av DIVE-analysen vurderer kommunen å regulere områder (vist som 
hensynssoner på plankartet) på Kaja (hele eller deler – H910_13), rundt Gamleveien 
(H910_14) og Ekornveien (del av H910_15) med tanke på bevaring av områdenes 
særegne karakter. Se vedlagte plankart for Sentrumsplanen (vedlegg 2). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok 24.08.2017 i sak 15/17 å utarbeide en 
områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune. 
Områdereguleringsplanen skal erstatte eldre reguleringsplaner for 
småhusbebyggelse. I området inngår østre område på Søråsteigen (H910_15), jf. 
plankart for Sentrumsplanen. 
 
Alle områdene som foreslås omfattet av et midlertidig forbud mot tiltak ligger innenfor 
området som inngår i Sentrumsplanen. Områdene er i forslaget avsatt til 
hensynssoner hvor gjeldende reguleringsplaner fortsatte skal gjelde. 
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Frem til Sentrumsplanen blir vedtatt vil gjeldende forbud være til hinder for nye tiltak i 
tråd med gjeldende regulering, men som likevel ikke er ønskelige av hensyn til 
fremtidig arealdisponering. Når Sentrumsplanen vedtas faller forbudet bort, som 
nevnt ovenfor. Søknad om tiltak innenfor de aktuelle områdene som fremmes etter 
dette tidspunktet, vil derfor igjen måtte behandles etter gjeldende reguleringsplaner. 
Småhusplanen og eventuelle planer for bevaring av enkeltområder legger opp til 
endringer av arealbruken. Tiltak som er i tråd med gjeldende vedtatte planer vil 
imidlertid kunne være til hinder for gjennomføring av nevnte planer. 
 
Rettslig grunnlag for forbudet: 
For å sikre at nye tiltak ikke skal være til hinder for gjennomføring av planer som er 
under arbeid eller som planlegges, kan kommunen vedta å innføre midlertidig forbud 
mot tiltak. I plan- og bygningsloven (pbl.) § 13-1 heter det: 
 

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis 
ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller 
tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan 
settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.  
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført 
hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.  
 
[   ] 

 
Kommunen kan med hjemmel i denne bestemmelsen vedta at nærmere bestemte 
tiltak ikke må igangsettes før reguleringsspørsmålet er endelig avgjort.  
 
Kommunen kan imidlertid samtykke i at eiendom blir delt eller at tiltak oppføres, hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre gjennomføring av den nye 
reguleringen. Det vil således være mulig å differensiere hvilke arbeider og tiltak 
forbudet skal omfatte.  
 
Rådmannen vil utarbeide en egen intern veileder som skal legges til grunn for slike 
samtykker. Veilederen legger opp til at innkommende søknader kan vurderes 
løpende etter hvert som det utarbeides føringer i planen som enten tilsier at ulike 
typer tiltak kan tillates eller bør avslås. Veiledningen legger altså til rette for en viss 
fleksibilitet i saksbehandlingen. 
 
Et midlertidig forbund mot tiltak medfører en forpliktelse for kommunen til å 
gjennomføre reguleringen senest innen 4 år. Er ikke reguleringsspørsmålet endelig 
avgjort innen 4 år, faller forbudet bort, jf. pbl. § 13-2. Dette medfører at planlegging 
av områdene for frittliggende småhus i Ås kommune og regulering med tanke på 
bevaring må avgjøres senest innen 4 år. Byggeforbud etter dette vedtaket vil følgelig 
falle bort for de enkelte områdene som forbudet omfatter etter hvert som 
planspørsmålet avgjøres endelig og senest innen 4 år. 
 
Når planspørsmålet for de enkelte områdene er avgjort skal tidligere innsendte dele- 
og byggesøknader straks tas opp til behandling og avgjørelse. Tiltakshaver behøver 
ikke søke på nytt. 
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Kommunen kan i «særlige tilfeller» forlenge fristen. Dette fremgår av pbl. § 13-3. I 
forarbeidene til bestemmelsen fremgår at det skal helt spesielle grunner til å forlenge 
fristen ut over 4 år. Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet 
bestemme at berørte grunneiere skal gis rett til å kreve innløsning av sine 
eiendommer som om eiendommen, eller den del av eiendommen som berøres av 
byggeforbudet, var blitt regulert til offentlig trafikkområde, friområde, fellesområde 
eller område angitt til omforming og fornyelse. 
 
Tillatelse til tross for forbud (såkalt samtykke tiltak) skal behandles etter pbl § 13-1, 2. 
ledd, ikke som dispensasjon etter § 19-2.  
 
Vurdering: 
Områdene hvor det er aktuelt å nedlegge forbud mot tiltak er på Kaja, rundt 
Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen.  
 
Kaja, Gamleveien og Ekornveien 
Tiltak innenfor områdene på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien kan 
vanskeliggjøre, eller være direkte i strid med formålet bevaring. Rådmannen har 
foreløpig ikke utarbeidet en prosjektplan for dette planarbeidet. 
 
Østre område på Søråsteigen 
Det er mange eldre reguleringsplaner i Ås. Formålet med Småhusplanen 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. Tiltak, etter gjeldende 
reguleringsplan for Søråsteigen (R-18), kan vanskeliggjøre målsettingen med 
Småhusplanen. Planen er forventet vedtatt i 2020. 
 
Planleggingen vil legge opp til endringer i de aktuelle områdene som nevnt ovenfor. 
Rådmannen mener derfor det er viktig å båndlegge disse områdene for å få en viss 
kontroll på utviklingen frem til spørsmålet om regulering er endelig avgjort. 
Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å legge ned midlertidig forbud mot 
tiltak etter pbl. § 13-1 i disse områdene. 
 
Eventuelle tillatelser til tiltak i disse områdene bør etter en konkret vurdering la seg 
kombinere med fremtidsplanene. Tiltak som er uforenlig med planene bør derimot 
ikke tillates. 
 
Rådmannen foreslår å båndlegge arealene som vist på side 3 i dette dokumentet. 
 
 

Vurdering av typer tiltak som bør inngå i byggeforbudet 
Pbl. § 13-1 gir kommunen mulighet til å forby både oppretting og endring av eiendom 
(herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter) eller tiltak etter pbl. § 1-6. Med 
tiltak etter § 1-6 første ledd menes oppføring, riving, endring, herunder 
fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og 
anlegg, samt terrenginngrep, jf. § 20 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes 
også annen virksomhet og endring av arealbruk.  
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Tiltak som etter pbl. § 20-1 første ledd omfattes av byggesaksbestemmelsene:  

a) oppføring, tilbygging (utvidelse i bredde), påbygging (utvidelse i høyde), 
underbygging (eks.utgraving av kjeller) eller plassering av bygning, konstruksjon 
eller anlegg  

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a 
c)  fasadeendring 
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 

tiltak som nevnt i bokstav a 
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging 

som medfører fravikelse av bolig 
h) oppføring av innhegning mot veg 
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger 
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 
k) vesentlig terrenginngrep 
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 

opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 
arealoverføring, jf. matrikkellova.  

 
Målet med forbudet er hovedsakelig å forhindre deling av eiendommer, oppføring av 
nye bygninger eller endring av bruk utenfor de rammer som potensielt kan følge av 
fremtidig reguleringen. 

Før kommunen har tatt endelig stilling til den ønskede bevaringen og utviklingen i de 
ulike delområdene, vil en slik type utbygging kunne få store konsekvenser for 
områdene.  

Da formålet i all hovedsak er å bremse denne typen utvikling frem til nye 
reguleringsplaner er vedtatt, mener rådmannen det vil være urimelig å nekte alle 
typer tiltak etter pbl. § 20-1. Rådmannen mener forbudet bør begrenses til å gjelde 
følgende søknadspliktige tiltak:  

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
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Forhåndsvarsling 
I medhold av forvaltningsloven § 16 må vedtak om midlertid forbud mot tiltak 
forhåndsvarsles før vedtak treffes. Berørte hjemmelshavere skal før vedtak treffes få 
mulighet til å uttale seg. Frist for uttalelser bør minimum være 14 dager fra mottak av 
forhåndsvarselet. Rådmannen vil sende varselet til alle hjemmelshavere innenfor de 
berørte områdene.  

Når frist for uttalelser er ute, vil rådmannen forberede en ny sak til Hovedutvalg for 
teknikk og miljø og Kommunestyret om midlertidig forbud mot tiltak.  
 
Alternativer: 
Kommunen kan velge å la forbudet gjelde for alle typer tiltak nevnt i pbl. §§ 1-6 og 
20-1.  
 
En alternativ innstilling kan da lyde slik:  
 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak. Båndleggingen gjelder på Kaja, 
Gamleveien, Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen. 
 
Sammen med varselet sendes kart med oversikt over de berørte forbudsområdene. 
 
Forbudet gjelder deling/fradeling/sammenføyning og alle tiltak etter §§ 1-6 og 20-1, 
samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. 
 
Hver enkelt, berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 14 dager fra mottak av forhåndsvarselet. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen foreslår at HTM varsler nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak på 
Kaja, Gamleveien, Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen.  
 
Forbudet bør gjelde følgende søknadspliktige tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning) 
 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 
 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 
 Vesentlig endring av bygg 
 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 
 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 
 Riving av boligbygg 
 Vesentlige terrenginngrep 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. Dette er en beslutning om å varsle om fremtidig vedtak om midlertidig forbud.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks. 
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