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Saker til behandling  

HTM-55/18 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/01362-28 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 55/18 23.08.2018 
 
 
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 for Sørbråtan (alternativ 
1), som vist på kart datert 19.03.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
14.05.2018. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Ås, 03.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     12.10.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 31.05.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 23.08.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1.1 Reguleringskart, datert 19.03.2018 (alternativ 1) 
1.2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 (alternativ 1) 
1.3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 14.05.2018 (alternativ 1) 
1.4. Illustrasjonsplan, datert 09.05.2018 (alternativ 1) 
2.1 Reguleringskart, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
2.2 Reguleringsbestemmelser, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
2.3 Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
2.4 Illustrasjonsplan, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
3. Saksprotokoll med innstilling fra HTM, datert 06.06.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.08.2018  Side 5 av 76 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016, er arealet avsatt til 
boligformål (områdenavn B8 i kommuneplanen for Ås). I boligprogrammet er det 
foreslått 6 nye eneboliger. 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av nye eneboliger. I opprinnelig 
forslag (alternativ 1) er det foreslått 8 eneboliger totalt, mens i revidert forslag 
(alternativ 2) er det foreslått 10 eneboliger og en tomannsbolig, jfr. vedtak i HTM 
nevnt nedenfor. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Stagrum arkitekter, på vegne av tiltakshaver Johan 
Bjørneby. 
 
Planforslaget ble lagt fram for 1. gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 
(HTM) 31.05.2018, og utvalget innstilte på følgende, jfr. vedlegg 3: 
1. Saken utsettes. HTM henstiller tiltakshaver til å øke utnyttelsen av tomten til 

36 %. 
2. HTM oppfordrer tiltakshaver til å inkludere tomten for husmannsplassen i 

planarbeidet slik at området kan få en helhetlig utvikling. 
 
I tillegg til revidert planforslag (alternativ 2), legges det opprinnelig planforslaget 
(alternativ 1) ved. Rådmannen anbefaler alternativ 1. Tomten for husmannsplassen 
er inkludert i begge alternativene. 
 

 
Utsnitt fra gjeldende kommuneplan – vedtatt 03.02.2016 – planens avgrensning samsvarer med det 

gule området (B8) 
 
Fakta i saken: 
Planområdet på ca. 6880 m2 er lokalisert rett sør for eksisterende boligområde på 
Dysterbråten. Planområdet, som er en del av gnr 55 bnr 1, tilhører Dyster gård. 
Området er disponert til boligformål i kommuneplanens arealdel og er uregulert. 
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Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 12.10.2017 og det redegjøres for planenes 
innhold i vedlagte planbeskrivelser (henholdsvis vedlegg 1.3 og vedlegg 2.3). 
 
Det er blitt gjennomført arkeologiske registreringer våren 2018, men det ble ikke gjort 
noen funn. 
 
På vestre del av planområdet er det en husmannsplass, Sørbråtan fra før 1850 som 
ble brukt til husmannsplass fram til 1915. Deretter ble den brukt til arbeiderbolig fram 
til 1963. De senere årene har den blitt utleid til studenter. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av 8 eneboliger 
(alternativ 1) eventuelt 10 eneboliger og en tomannsbolig (alternativ 2), med atkomst 
fra Dysterveien. 
 

 
Ortofoto av planområdet 

 
ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (side 19-25 i alternativ 1 og side 24-30 alternativ i 2 i 
planbeskrivelsen) viser at det er 4 hendelser der risiko er til stede: 

- Brannsikkerhet – ivaretas i prosjektering/byggesak 
- Sammenrasing av bygninger – ivaretas i prosjektering/byggesak 
- Støy, trafikk – det kan oppstå sjenerende støy ved pløying (høst og vår) og 

ved innhøsting (høst) 
- Radon – ikke kartlagt, det avklares/ivaretas i byggesak 

 
I tillegg er virkningene av planforslaget på en rekke andre temaer vurdert. Se side 
26-30 i alternativ 1 og side 31-35 i alternativ 2 i planbeskrivelsen. 
 
Sammendrag av forhåndsuttalelser: 
Det vises til planbeskrivelsen, side 31-34 i alternativ 1 og side 36-39 i alternativ 2, der 
innkomne bemerkninger er oppsummert og kommentert. 
 
Følgende offentlige og private berørte parter har kommet med bemerkninger: 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.08.2018  Side 7 av 76 
 

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (31.10.2017) anbefaler at kommunen avventer 
med å gå videre med planforslaget til mer sentrale boligområder er ferdig 
utbygget. Planområdet omfatter områder med dyrkbar jord. I tråd med nasjonale 
og regionale prinsipper for bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonal 
jordvernstrategi bør andre områder bygges ut først. Dersom kommunen velger å 
gå videre med en regulering, forutsetter fylkesmannen at det tas nødvendige grep 
for å bevare matjordressursene til bruk i framtidig matproduksjon. 

 
- Akershus fylkeskommune (14.11.2017) viser til at Ås er utpekt som regional by i 

den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, og at den 
foreslåtte utbyggingen må vurderes opp mot øvrig utbygging i kommunen. 
Innenfor planområdet ligger et SEFRAK-registrert bygg. Dette er Sørbråtan, som 
sannsynligvis har vært husmannsplass under Dyster gård. Bygningen ble 
antageligvis oppført en gang på begynnelsen av 1800-tallet og har høy alder. I 
forbindelse med planarbeidet bør kulturminneverdiene beskrives og det bør 
vurderes å markere Sørbråtan med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 

 
Planområdet ligger i et gammelt kulturlandskap, med spor etter forhistorisk 
bosetting og graver i nærområdet. Topografi og beliggenhet tilsier at det er stort 
potensiale for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner, og 
fylkesrådmannen krever derfor arkeologisk registrering av planområdet, jfr. 
kulturminnelovens § 9. Det gjøres oppmerksom på at hvis registreringen ikke er 
gjennomført før planen legges ut til offentlig ettersyn, kan det medføre behov for 
forlenget føringsfrist. 

 
- Hafslund Nett AS (30.10.2017) har ikke el-anlegg i området som omfattes av 

planen. For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av 
arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen, eventuelt at 
det inntas bestemmelse(r) om det. 

 
- Follo Ren IKS (19.10.2017) anbefaler nedgravde avfallsbrønner for alle 

utbygginger fra 12 boenheter og oppover. 
 
- Follo Brannvesen IKS (20.11.2017) gjør oppmerksom på at ansvarlig 

prosjekterende må innhente informasjon fra brannmyndigheten om 
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets 
biler i forbindelse med prosjekteringen. Minste veibredde, maksimal stigning, 
minstefri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk er blant kriteriene det skal 
innhentes informasjon om. 

 
- Dysterbråtan sameie (05.11.2017) er primært bekymret for Eldorveien, som var 

vist som en del av planområdet ved oppstart, blant annet som atkomstvei til de 
planlagte boligene. 

 
- Line Stene og Bjørn Einar Skoglund (23.10.2017) ber om at det utarbeides sol-

/skygge simulering/utredning, og at maksimal møne- og gesimshøyde begrenses 
for å minske ulempene for naboene. Videre at maksimal kotehøyde settes i 
forhold til eksisterende terreng, slik at nyere boliger blir liggende lavere i 
terrenget, enn eksisterende boliger, som skrår mot sør-vest. Utnyttelsesgraden 
bør ikke bli høyere enn for eksisterende boliger inntil. Det bør videre vurderes en 
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buffersone/grøntbelte mot eksisterende boligfelt. De foreslår også tiltak for 
Eldorveien, som var vist som en del av planområdet ved oppstart, blant annet 
som atkomstvei til de planlagte boligene. Til slutt viser de til 
kommuneplanarbeidet hvor det var omtalt en snarvei via Dyster gård for gående 
og syklende. De håper at sistnevnte følges opp i planarbeidet, som også vil 
gagne eksisterende beboere i området. 

 
Oppsummering: Naboene er bekymret for bruk av Eldorveien som atkomstvei til 
planområdet. Det forslaget er ikke lenger aktuelt og det er foreslått privat atkomst fra 
Dysterbråtan (som allerede er regulert). Videre er det en viss bekymring for at ny 
bebyggelse vil skygge for og «stå i veien» for eksisterende bebyggelse. I alternativ 1 
er maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) 26 %, for øvrig det samme som for boligene i 
nord, mens i alternativ 2 er BYA på 33 % i felt B1 og 36 % i felt B2 og B3. 
 
Planområdet består av noe fjell i dagen og er mindre egnet til dyrking, jfr. lokal 
kunnskap. Under Dyster gård er det til sammen fem husmannsplasser, og utførende 
arkitekt har derfor ikke vurdert at Sørbråtan skal reguleres med hensynssone for 
bevaring. Det er imidlertid tatt inn en bestemmelse om at hvis/når den skal rives, skal 
det lages en rapport med beskrivelse, tegninger og fotografier av bygget. Det er 
avsatt areal til nettstasjon og renovasjon. Bemerkningene fra private og offentlige 
myndigheter er blitt imøtekommet og er blitt innarbeidet i plan, bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
Det er ikke stilt krav om konsekvensvurdering for denne reguleringsplanen. 
Virkningene av planforslaget er kun beskrevet i planbeskrivelsen. Formålet er i 
henhold til gjeldende kommuneplan. 
 

 
Forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1) 
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Forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2) 

 
Vurdering med begrunnelse: 
 
Planprosess 
Opprinnelig forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1) er i henhold til 
gjeldende kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016. Berørte offentlige og private 
parter har til varsel om oppstart gitt bemerkninger. Ås kommune har hatt tett dialog 
med forslagsstiller/arkitekt og det har vært avholdt flere møter og gitt tilbakemeldinger 
per e-post. Opprinnelig reguleringsplanforslag ble vurdert som godt gjennomarbeidet 
og et godt grunnlag for videre behandling av planområdet. Planforslaget ble lagt fram 
til behandling i HTM 31.05.2018. HTM innstilte på å utsette saken og henstilte 
tiltakshaver om å øke utnyttelsen av boligformålet fra 26 % til 36 % BYA. 
 
Rådmannen stiller seg skeptisk til alternativ 2, der det er foreslått ytterligere fire 
boliger med økt utnyttelsesgrad til henholdsvis 33 % på felt B1og 36 % på felt B2 og 
B3. På felt B1 er det tenkt to større eneboliger, på felt B2 og B3 er det tenkt åtte små 
eneboliger og en tomannsbolig. Alternativet er ikke i tråd med gjeldende 
boligprogram hvor det er satt av seks eneboliger. Alternativ 2 legger opp til for høy 
utnyttelsesgrad, som ikke harmonerer med omgivelsene rundt. Alle boligene i feltet 
rett nord, i reguleringsplan for Dysterbråten har BYA på 26 %, inkludert for 
rekkehusene/tomannsboligene. 
 
Planområdet er i utkant av dagens Ås sentrum, og rådmannen mener det gir 
uheldige signaler til andre utbyggere, dvs at det kan skape presedens. Det er kun 
tenkt 1,5-2 meters mellomrom mellom boligene. Det vil gi dårlige lys og solforhold, 
både for de som skal bo i de nye boligene og ikke minst for de som bor i 
eksisterende boliger nord for planområdet. Utearealene i tilknytning til boligene blir 
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også svært små. Rådmannen mener at dette alternativet gir dårligere bokvaliteter 
enn i alternativ 1. 
 
Arealformål og bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for 8 eneboliger i alternativ 1 og 10 eneboliger og en 
tomannsbolig i alternativ 2. Alle tomtene er ubebygde med unntak av vestligste tomt, 
som er bebygd med en husmannsplass, derav navnet Sørbråtan. Per dags dato er 
det ingen konkrete planer for ny bebyggelse på denne tomten, men planforslagene 
åpner for at det kan etableres en ny bolig der i framtiden. Hva som skal bevares og 
hva som ikke skal bevares er bestandig en vanskelig avveining. I tillegg til denne 
husmannsplassen er det fire andre husmannsplasser under Dyster gård, og 
rådmannen har derfor kommet fram til at denne kan erstattes på sikt med en ny bolig. 
 
Landskap/grønnstruktur 
Landskapet skrår sør-vestover med god utsikt. Planområdet ligger inntil dyrket areal 
som er i drift. Eldorveien er, i tillegg til å fungere som skolevei, også mye benyttet til 
turvei og som innfallsport til fine rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, blant 
annet til speiderhytta Trampen. I nærområdet ligger det til rette for aktivitet, både 
sommer og vinter. På snørike vintrer er det blant annet oppkjørte skispor på jordene, 
der den nevnte speiderhytta ofte er et turmål. 
 
Barn og unges interesser 
Området ligger inntil etablerte boligområder og har svært god tilgang til 
friområder/lekeplasser. Det er gangavstand til både skole/SFO og til nærmeste 
barnehage. Skoleveien vurderes som trygg. Ny Rustad skole vil etter planen være 
innflyttingsklar til høsten 2019. 
 
Trafikkforhold  
Det blir atkomst til og fra planområdet fra Liaveien, via Dysterbråtan. Økningen 
vurderes som minimal/moderat for begge alternativene. 
 
Biologisk mangfold 
Det er ikke registrert spesielle arter, eller naturtyper i dette området, som tilsier 
spesielle tiltak. 
 
Alternativ innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 
2), som vist på kart datert 30.06.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
30.06.2018 (alternativ 2). 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon: 
Alternativ 1 vurderes som et godt gjennomarbeidet planforslag. Det hensynstar og 
tilpasser seg eksisterende boligbebyggelse, samt gir gode bokvaliteter, både for nye 
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og eksisterende beboere som bor inntil det nye planområdet. Rådmannen foreslår at 
planforslaget (alternativ 1) legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-56/18 
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/00842-50 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/18 23.08.2018 
2 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 
Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 
og kart datert 06.08.2018. 
 
Ås, 08.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     03.04.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 24.08.2017 
Offentlig ettersyn:     27.09.-08.11.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 23.08.2018 
Kommunestyret:     12.09.2018 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 06.08.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 06.08.2018 
3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 08.08.2018 
4. Saksutskrift HTM 24.08.2017 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater ifølge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for en ny barnehage med plass til 8 avdelinger, med 
mulighet for utvidelse til 10 avdelinger. 
 
Planavgrensningen er blitt endret, ved at sørligste areal er trukket tilbake og 
planområdet er utvidet mot vest. Totalt areal er blitt noe redusert og det gjør at 
bebygd areal økes fra 20 % til 25 % for å få plass en stort nok barnehagebygg. 
 

 
Ny planavgrensning 

 
Forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt bearbeidet, 
etter vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) og etter innkomne 
bemerkninger fra overordnede myndigheter og andre berørte parter. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS, på vegne av Prosjektavdelingen i 
Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 
Deler av forslaget er i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 
03.02.2016 der planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Vestre del 
av planområdet er imidlertid avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål (LNF-formål) 
i kommuneplanen. Grunnen til at det er behov for større areal til ny barnehage, enn 
det som er avsatt i kommuneplanen, er økt behov for flere barnehageplasser. 
Planområdet er totalt på ca. 12,7 dekar. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av en ny barnehage 
på Nordby, med plass til 8 avdelinger, med mulighet for senere utvidelse til 10 
avdelinger. 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.08.2018  Side 14 av 76 
 

Planforslaget redegjøres for i vedlagte reguleringsplan med bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 27.09.2017. 
 
Planforslaget ble behandlet i HTM i møte 24.08.2017, og det ble 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 Nordby barnehage, 
som vist på kart datert 16.06.2017, med reguleringsbestemmelser datert 30.06.2017, 
med følgende tillegg: 
 
 Punkt 8.a i rekkefølgebestemmelser: Atkomstvei/kjørevei (V2) skal asfalteres. 

Krysningspunktet skal belyses tosidig i henhold til krav i belysningshåndbok 
V124. 

 Veien plasseres øst i tomten, slik at barn ikke behøver å krysse vei for å komme 
til skogen. 

 Veibredden økes til 5 meter. 
 Området mellom 113/1/244 og 113/193 benyttes til parkering. 
 Det undersøkes om søndre del av 113/1/244 kan benyttes til parkering. 
 Det forutsettes at administrasjonen tar kontakt med Nordby IL for å komme til 

enighet. 
 Administrasjonen kontakter grunneier på 113/1 for eventuelt kjøp av tilleggsareal. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.09.-08.11.2017. Det ble 
mottatt seks bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
 
Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.10.2017) 
Planområdet omfatter ca. 1,5 dekar med dyrkbar jord. Fylkesmannen oppfordrer til at 
avbøtende tiltak vurderes og iverksettes gjennom planens bestemmelser med tanke 
på å ivareta mest mulig av jordressursene for framtidig matproduksjon. Utover dette 
har fylkesmannen ingen konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale 
interesser. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det aktuelle arealet er bratt og med svært grunt jordsmonn, og derfor lite aktuelt å 
dyrke. 
 
2. Akershus fylkeskommune (30.10.2017) 
Det ble ikke gjort funn i planområdet, men fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at 
det kan være ukjente fornminner i området. Dersom man under arbeid i området 
skulle støte på et fornminne, skal arbeid straks stanses og Akershus fylkeskommune, 
som er rette myndighet, varsles, jfr. kulturminnelovens § 8, andre ledd. Av nyere tids 
kulturminner er det ingen merknader og av andre regionale interesser, som fylkesvei, 
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vises det til uttalelse fra Statens vegvesen. På bakgrunn av det tilsendte materialet 
mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan og har 
ingen ytterligere merknader. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
3. Statens vegvesen (16.10.2017) 
Det er mye trafikk til og fra en barnehage morgen og ettermiddag. Siden det skal 
ferdes mange barn i området, er det viktig å sikre gode løsninger som kan forhindre 
ulykker. Sikkerhet, orden og oversiktlighet bør kjennetegne atkomstarealene til en 
barnehage. Det oppfordres til å utforme arealene slik at rygging unngås. 
 
Ved riktig utforming av fysiske omgivelser kan man legge til rette for mer gåing, f.eks. 
vil snarveier fungere som supplement til resten av gangnettet. Det er flere etablerte 
snarveier i tilknytning til området, men de ligger utenfor planområdet. I enden av 
Siriusveien er det en liten åpning i gjerdet, hvor gående kan komme inn i enden på 
gressbanen og gå inn til planområdet. I tillegg er det mulig å ankomme planområdet 
fra Sportsveien forbi klubbhuset. Statens vegvesen oppfordrer til at snarveiene 
opprettholdes. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er lagt til rette for at det skal være lett for gående og syklende å levere barna i 
barnehagen, ved at det etableres gang- og sykkelvei/fortau og tas inn bestemmelser 
om særskilte tiltak for gående og syklende, jfr. bestemmelse 5.1.f, samt 5.2, 5.3 og 
5.4. 
 
4. Hafslund Nett AS (30.10.2017) 
Det vises til opplysninger som ble gitt ved oppstart av arbeidet. Nettselskapet er 
tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet deres innspill, og har ingen ytterligere 
bemerkninger til planen. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
5. Nordby Idrettslag (09.11.2017) 
De reagerer på at det tas en stor del av grusbanen til barnehageformål, som gjør at 
de ikke kan bruke denne delen til parkering, mindre baner til aktivitet m.m. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det aktuelle arealet er tatt ut av planområdet, slik at idrettslaget kan disponere 
grusbanen slik de ønsker og eventuelt videreutvikle området. De har mulighet til å 
disponere barnehagens parkeringsplasser utenom barnehagens åpningstid. 
 
6. Gry L. Isaksen (27.10.2017) 
Hun er opptatt av at det er tilstrekkelig med parkeringsplasser og at det er en god 
atkomstvei med bilvei, gang- og sykkelvei. Det vil bli mye trafikk ved henting og 
levering av barn og ved felles arrangementer i barnehagen, som 
sommeravslutninger, Luciafeiring m.m. Dess bedre tilrettelegging for gående og 
syklende, dess flere vil benytte seg av dette. 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.08.2018  Side 16 av 76 
 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. Se kommentar ovenfor under punkt 3. 
 
Endring av planens avgrensning: 
Jfr. vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017, siste kulepunkt:  
Administrasjonen kontakter grunneier på 113/1 for eventuelt kjøp av tilleggsareal.  
 
Det er blitt tatt kontakt med grunneier og det ble inngått en avtale på nyåret i 2018. 
Deretter ble forslag til ny planavgrensning sendt på en begrenset høring, dvs til 
overordnede myndigheter og berørte naboer. Det kom inn tre bemerkninger til forslag 
til ny planavgrensning: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.05.2018) 
Basert på oversendt informasjon har fylkesmannen ingen konkrete merknader til 
planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
2. Akershus fylkeskommune (03.05.2018) 
Fylkesrådmannen vurderer at det utvidete området har potensial for funn av 
automatisk fredete kulturminner, især boplass fra steinalder og krever derfor at det 
gjennomføres en arkeologisk registrering. Kravet er hjemlet i kulturminnelovens § 9. 
Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart 
før planen vedtas. På bakgrunn av det tilsendte materialet mener fylkesrådmannen at 
tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan og har ingen ytterligere 
merknader. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er blitt utført arkeologiske undersøkelser i det utvidete planområdet, men det ble 
ikke gjort noen funn. Uttalelsen tas forøvrig til orientering. 
 
3. Berørte naboer v. Chris Wyatt McMillan (e-post 24.05.2018) 
Naboene er positive til at planarealet utvides vestover. De ber om at det foretas en 
revurdering av barnehagebyggets plassering og oppfordrer sterkt til at plasseringen 
av bygget flyttes vestover, og dermed lenger bort fra berørte naboer. Dette for å 
dempe virkningen av selve barnehagebygget, med nesten 200 barn som skal 
oppholde seg i og rundt bygget. 
 
De er i utgangspunktet skeptiske til at veien skal flyttes til østsiden av planarealet. 
Det bor mange små barn i de berørte boligene og både sikkerhet og støy fra denne 
veien er en stor bekymring. Det er til tider mye trafikk til fotballbanen, både på 
kveldstid og i helgene. De viser til at det tidligere er foreslått at «Eksisterende bekk 
som går gjennom planområdet skal opprettholdes.» og at «Bekk med tilhørende 
randsoner skal ha en total bredde på minimum 5 meter.». I og med at hensikten med 
bekken og randsonen er at dette skal «…fungere som en skjerm mot naboene», ber 
de om at det utarbeides en ny illustrasjon på hvordan man har tenkt å ivareta både 
bekken, randsonen og veiens nye plassering. 
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De ber om å bli oppdatert på utviklingen framover og oppfordrer til at deres interesser 
blir hensynstatt, med tanke på byggets plassering, tilkomstvei, parkering m.m. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Byggegrensene for oppføring av ny barnehage er uendret, fordi det utvidete området 
mot vest har fine kvaliteter for utelek. Ved foreslått plassering av bygning og uteareal, 
vil nytt barnehagebygg også fungere som en støyskjerm mot eksisterende 
bebyggelse. Når det gjelder atkomst til barnehagen mener rådmannen at den bør 
vurderes nærmere i tilknytning til planleggingen/utformingen av selve 
barnehagebygget. Trafikksikkerheten for barna må prioriteres ved valg av endelig 
løsning, både når det gjelder atkomst, parkering m.m. 
 
Berørte parter/naboer vil bli orientert når byggesaken starter og får anledning til å 
uttale seg/påvirke saken videre. 
 
Vurdering: 
Planprosess 
Deler av detaljreguleringsplan for Nordby barnehage er i henhold til gjeldende 
kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016, med unntak av LNF-arealet i vest.  
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger. Forslagsstiller har i stor grad imøtekommet bemerkningene, og 
planforslaget er blitt revidert. 
 
Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn er det gjort følgende endringer: 

- Planens avgrensning er endret. Opprinnelig planavgrensning i sør er trukket 
tilbake og utvidet mot vest. Totalt er arealet til barnehageformål blitt noe 
redusert. Pga redusert barnehageareal er bebygd areal økt fra 20 % til 25 % 
for å få plass en stort nok barnehagebygg, jfr. bestemmelse 5.1.b. 

- Atkomstvei, V2, er utvidet til 5 meters bredde. 
- I reguleringsbestemmelse 8.a er det inntatt at: Atkomstvei/kjørevei (V2) skal 

asfalteres. Krysningspunktet skal belyses tosidig i henhold til krav i 
belysningshåndbok V124. 

 
Hovedutvalgets forslag til endringer er inntatt i planforslaget, ved at 
planavgrensningen er blitt justert, dvs at grunneier er blitt kontaktet og det er inngått 
avtale om å utvide barnehagearealet vestover. Det har vært avholdt møte med 
Nordby IL og årsaken til uenigheten er blitt løst ved at barnehagearealet er trukket 
tilbake fra grusbanen. Eier av 113/1/244 er blitt kontaktet om søndre del av arealet 
kunne benyttes til parkering, og det ønsket de ikke. Området mellom 113/1/244 og 
113/193 er regulert til atkomst og kan derfor ikke benyttes til parkering. Atkomstvei, 
V2, er utvidet til 5 meters bredde. Det anbefales at veiens videre framføring inn på 
barnehagetomten tas stilling til i forbindelse med byggesaken, for å få en god og 
trafikksikker løsning. 
 
I planbeskrivelsen gjengis og kommenteres innkomne bemerkninger mer detaljert, 
enn i denne saksframstillingen (se side 38-41, vedlegg 3). 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.08.2018  Side 18 av 76 
 

Planprosessen med involvering av berørte parter vurderes som tilfredsstillende og 
endringene som er listet opp ovenfor, viser også at mange av bemerkningene er tatt 
til følge. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det reviderte planforslaget vurderes som tilfredsstillende utarbeidet, og har 
hensynstatt bemerkninger som er kommet inn. 
 
Reguleringsplanen vurderes som et godt rammeverk for oppføring/tilrettelegging av 
en ny barnehage. 
 
Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for Nordby barnehage vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-57/18 
Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - R-307 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/01491-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 57/18 23.08.2018 
2 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune nedlegging av 
midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. 
 
Båndleggingssonen tilsvarer området som dekkes av pågående regulering som vist 
på side 3 i saksfremlegget. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

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

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak siste avsnitt).  
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Forbudet er ment å hindre uønsket utvikling i forhold til kommende regulering, men 
skal ikke hindre arbeider knyttet til normalt vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende eiendommer. 
 
Søknad om samtykke til tiltak på tross av forbudet avgjøres etter en konkret 
skjønnsmessig vurdering. Avslag på søknad om samtykke kan påklages, jf. fvl. § 28. 
 
Unntak: 
Forbudet gjelder ikke tilbygg for etablering av nytt bad/toalett i eksisterende 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen er at 
fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til 
fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse.  
 
Ås, 10.07.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.08.2018  Side 20 av 76 
 

Vedlegg: 
1. Vedtak HTM, 30.03.2017, Sak 21/17, R-307 Områdereguleringsplan for 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram 
2. Saksframlegg HTM, 30.03.2017, Sak 21/17, R-307 Områdereguleringsplan for 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram 
3. R-307 Planprogram, datert 10.03.2017 
4. Kart over berørt område 
5. Uttalelse fra Kari Bendiksby Nilsen og Trond Nilsen 
6. Uttalelse fra Jan Håkon Brotnov 
6.1. Leserinnlegg til Østlandets blad 
7. Uttalelse fra Siv og Rolf Stafseth 
8. Uttalelse fra Kari og Jan-Erik Ruud 
9. Uttalelse fra Grete Pedersen 
10. Uttalelse fra Roger Dennis Jensen 
11. Uttalelse fra Bjørn V. Johansen 
12. Uttalelse fra Gisle og Dario Mariani Mardal 
14. Uttalelse fra Foreningen for bevaring av natur- og rekreasjonsområdet Bæk 
13. Uttalelse fra William Booth 
15. Uttalelse fra Arve Nordstrand 
17. Uttalelse fra Statens Vegvesen Region Øst 
16. Uttalelse fra Gisle Høgetveit 
18. Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Samtlige hjemmelshavere innenfor de berørte områdene  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Oppstart av planarbeidet med forslag til planprogram for Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen ble varslet offentlige myndigheter og berørte parter den 23.06.2016. 
Høringsperioden ble avsluttet 20.09.2016. 
 
I påvente av at denne reguleringsplanen skal tre i kraft finner rådmannen det 
nødvendig å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak innenfor planens 
avgrensningsområde. 
 

 
Kart båndleggingssone  

 
Sakens bakgrunn:  
Reguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen omfatter området avsatt 
som hensynssone H810_3 i kommuneplan for Ås 2015-2027, samt arealet B14 
disponert til boligformål ved Askehaug gård. Hensynssone H810_3 beskriver en 
ambisjon om omforming av området fra fritidsbebyggelse til boliger med helårsbruk 
med krav om felles planlegging.   
 
HTM fastsatte planprogram for Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen den 
30.03.2017 (vedlegg 1-3) 
 
Vedtaket lød som følger: 
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1. «I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Hovedutvalg for 
teknikk- og miljø planprogram for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen, 
datert 10.03.2017, med følgende endring:  
 
 Planarbeidet skal avklare fremtidig arealbruk for Bæk gård og arealer i 

tilknytning til gården.  
 Planarbeidet skal utrede og legge føringer for bygningsvolumer og 

bygningstyper som forholder seg positivt til eksisterende bebyggelse i 
nærheten.  

 Planarbeidet må utrede, vise og legge føringer for at visuelle forhold 
ivaretas i forhold til nærområdene og i forhold til fjordlandskapet.  

 Askehaugåsen er en betydelig del av arealreserven til boligformål i Nordby, 
og HTM er innstilt på å vurdere å fravike boligprogrammet dersom det 
fremlegges gode planer og løsninger for området.  

 En stenging av Bekkveien vil føre til en vesentlig økning av trafikken i 
Askehaugveien og Toveien, noe som absolutt ikke er ønskelig. HTM ser 
ikke en stenging av Bekkveien som en forutsetning for planarbeidet.  

 Det bør utredes om områdereguleringsplanen bør legge opp til at de 
enkelte delområder kan reguleres separat, men samtidig slik at det ikke kan 
søkes bruksendring fra fritidshus til bolig uten at det enkelte delområde er 
regulert til bolig og nødvendig infrastruktur sikret.   

 Før delområder kan reguleres må områdereguleringen være gjennomført 
og nødvendig overordnet infrastruktur sikret.  

  
2. Det legges opp til utarbeidelse av områdereguleringsplan med krav om 

detaljregulering for felter med foreslått ny bebyggelse.» 
  
Planarbeidet skal bidra til å legge til rette for utvikling av et godt og attraktivt 
boligområde i Ås kommune.   
  
Plan R-307 skal sikre at flest mulig eksisterende fritidsboliger kan bruksendres til 
boliger for å sikre en forsvarlig områdeutvikling. Videre er formålet å utvikle gården 
Bæk/Tømrernes feriehjem på en bærekraftig måte og sikre en realistisk 
gjennomføring ved å legge til rette for nye boliger.  
 
Området skal utvikles med nye boligtyper og ulike botilbud samt ivareta bruken av de 
eksisterende hyttene på en god måte samtidig som området endres. 
 
Viktige naturkvaliteter skal sikres og vei- og VA-løsninger skal utvikles i tråd med 
realistiske stedlige forutsetninger. Målet er at flest mulig veier skal kunne overtas av 
kommunen etter utbedring.  
 
Utfordringer knyttet til dagens situasjon: 
Ås kommunes bygningsmyndighet mottar stadig henvendelser fra utbyggere som 
ønsker å drøfte muligheter for bygge- og deletiltak innenfor det berørte planområdet.  
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Området er i dag uregulert og dekkes derfor av kommuneplanens bestemmelser om 
bolig- og fritidsbebyggelse i § 18 og 19. Dersom bygge- eller delesøknader fremmes i 
disse områdene i dag, vil de altså måtte behandles disse gjeldende bestemmelsene. 
Det er ikke nedlagt bygge- eller deleforbud i området i dag, kommunen har derfor 
ikke hjemmel til å avslå slike søknader. 
 
Innenfor planområdet er det lagt opp til endringer av arealbruken, som igjen medfører 
at tiltak som er i tråd med kommuneplanbestemmelser likevel vil kunne være til 
hinder for gjennomføring av områdereguleringsplanens intensjoner. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
For å sikre at nye tiltak ikke skal være til hinder for gjennomføring av planer som er 
under arbeid, kan kommunen vedta å innføre midlertidig forbud mot bygge- og 
deletiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1. I bestemmelsen 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.  
 
Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for 
særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen 
også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen 
kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre 
gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte 
eiendommer.» 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 13-1 kan altså kommunen bestemme at 
bygge- eller deletiltak etter loven ikke kan igangsettes før reguleringssaken er 
endelig avgjort. Det samme gjelder andre tiltak som vil kunne vanskeliggjøre 
planleggingen eller gjennomføringen av planen.  
 
Kommunen kan likevel samtykke i at eiendom blir delt eller at byggetiltak oppføres, 
hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre gjennomføring av den nye 
reguleringen. Det vil altså være mulig å søke om samtykke til ulike tiltak på tross av 
forbudet.  
 
Søknad om samtykke til bygge- eller deletiltak til tross for bygge- og deleforbud skal 
vurderes løpende etter hvert som det utarbeides føringer i planen som enten tilsier at 
tiltak kan tillates eller bør avslås. Hver sak skal følgelig vurderes konkret, og 
kommunen skal utvise fleksibilitet i saksbehandlingen. 
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Et bygge- og deleforbud er midlertidig og legger dermed en forpliktelse på 
kommunen til å gjennomføre reguleringen. Er ikke reguleringsspørsmålet endelig 
avgjort innen 4 år, faller forbudet bort, jf. pbl. § 13-2. Tidligere innsendte dele- og 
byggesøknader skal da tas opp til ny behandling. Når områdereguleringsplan 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen er endelig vedtatt, kan de tiltak som ble 
avslått i båndleggingsperioden men som er i tråd med den nye reguleringsplanen 
kunne omsøkes på nytt.  
 
Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen, jf. pbl. § 13-3. 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 til tiltak) behandles etter pbl § 13-1, 
tredje ledd, ikke som dispensasjon etter § 19-2.  
 
Rådmannens vurdering av forbudsområdet:  
Planprogrammet for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen legger opp til at 
området skal få utnytte sitt fulle potensiale. Flest mulig eksisterende fritidsboliger skal 
få mulighet til å bruksendres til helårsboligformål, forutsatt at tekniske forhold og 
eiendommen for øvrig ligger til rette for dette.  
 
Samtidig som det skal gis mulighet for helårsboligtransformasjoner skal også noen 
hytteområder forbli avsatt til fritidsboligformål. I tillegg skal ubebygde områder 
utvikles til nye boligområder. Hovedmålsettingen med planen er altså å få orden på 
områdeutviklingen ved at man gir mulighet for at flest mulig kan bruksendre sin 
eiendom fra hytter til bolig slik at ulovlig beboelse reduseres og helst avskaffes. 
 
Planen vil følgelig få stor betydning for dagens utvikling, da områdene som dekkes 
også vil kunne bli gjenstand for endrede bestemmelser om bebyggelse, herunder 
bygningstyper, utnyttelsesgrad, høyder og utforming. Noen steder vil det bli tillatt 
med fritidsboligbebyggelse, andre steder ikke.  
 
Områdereguleringsplanen vil legge opp til endringer, og rådmannen vurderer det 
derfor som nødvendig å legge ned midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 i 
disse områdene. Dette fordi tiltak innenfor disse områdene kan vanskeliggjøre, eller 
være direkte i strid med det pågående planarbeidet. Rådmannen mener det er viktig 
å båndlegge disse områdene for å få en viss kontroll på utviklingen frem til 
områdereguleringsplanen er endelig vedtatt. Dersom det skal tillates tiltak i disse 
områdene, bør det være en type tiltak som etter en konkret vurdering lar seg 
kombinere med fremtidsplanene i reguleringen.  
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Rådmannen foreslår derfor at båndleggingssonen skal dekke hele 
reguleringsområdet for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen, som vist på side 3 
(vedlegg 4). 
 
Vurdering av typer tiltak som bør forbys: 
Plan- og bygningsloven § 13-1 gir kommunen mulighet til å forby både oppretting og 
endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter) eller andre 
tiltak etter pbl.  § 1-6. Med tiltak etter § 1-6 menes blant annet oppføring, riving, 
endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep. Som tiltak regnes også annen 
virksomhet og endring av arealbruk».  
 
Videre supplerer pbl. § 20-1 første ledd med en liste over tiltak som 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 oppføring eller bruksendring av 
bygninger utenfor de rammer som potensielt kan følge av den fremtidige 
områdereguleringen. I den forbindelse vises det spesielt til oppføring av fritidsboliger 
i områder som ønskes utbygget med helårsboliger, eller motsatt. Denne typen tiltak, 
men også nybygg som ikke er i tråd med ønsket boligkultur i det konkrete området, 
vurderes som spesielt negativt. Før kommunen har tatt endelig stilling til den 
ønskede utviklingen i de ulike områdene vil slike typer tiltak kunne få store 
konsekvenser for den enkeltes eiendoms potensiale.  
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I tillegg vil også andre tiltak kunne skape utfordringer i realiseringen av 
områdereguleringsplanen. Her nevnes eksempelvis utvidelse av bolig eller 
fritidsboliger som får konsekvenser for ønsket utnyttelsesgrad eller plassering. 
 
Da formålet i all hovedsak er å bremse denne typen utvikling frem til 
områdereguleringsplanen 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:  
 

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

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se neste avsnitt) 
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Det er flere hytteeiere som planlegger å, eller nylig har, koblet seg på kommunalt 
vann og avløp i området og som ønsker tilbygg for etablering av bad/toalett i 
eksisterende fritidsboliger. Rådmannen mener slike tiltak bør tillates da det også er i 
kommunens interesse at eiendommer knytter seg til kommunalt ledningsnett. En 
forutsetning for å kunne tillate slike tilbygg bør imidlertid være at tilbygget 
utelukkende skal benyttes til bad/toalett og at fritidsboligen ligger i et område som i 
henhold til reguleringsplanen skal bevares til fritidsboligformål også i fremtiden. 
Tilbygget må også være i tråd med plan- og bygningsloven for øvrig og 
kommuneplanens bestemmelser om fritidsboligbebyggelse.  
 
Unntaket for tilbygg bør ikke gjelde for eksisterende helårsboliger da det forutsettes 
at disse allerede har bad/toalett i bygningen.  
 
Det bør heller ikke tilrettelegges for etablering av bad/toalett i fritidsboliger som blir 
benyttet som helårsbolig, da slik tilrettelegging bør skje i forbindelse med 
bruksendring til helårsboligformål. Av denne grunn bør forutsetningene for å kunne 
bygge tilbygg for bad/toalett være at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Det bør ikke tilrettelegges for ulovlig bruk av fritidsboliger. 
Dersom man bor ulovlig i en fritidsbolig bør man følgelig ikke få bygge tilbygg med 
bad/toalett før det eventuelt er gitt bruksendringstillatelse til helårsbolig.  
 
Tidligere behandling av saken: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 skal midlertid forbud mot bygge- og deletiltak 
forhåndsvarsles alle innbyggere innenfor det berørte område, og innbyggerne skal ha 
mulighet til å uttale seg om saken.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 31.05.2018 vedtak om å forhåndsvarsle 
midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde, med 3 ukers uttalelsesfrist. 
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Varselet ble sendt 12.06.2018 og innbyggerne fikk i henhold til ovennevnte vedtak 
frist til 03.07.2018 med å uttale seg.  
 
Uttalelser til forhåndsvarsel:  
Rådmannen har mottatt 14 uttalelser i denne saken. I tillegg har rådmannen mottatt 
noen e-poster og telefoner fra grunneiere som har konkrete spørsmål om sin 
eiendom og som ønsker mer informasjon om saken. Disse er blitt besvart løpende. 
 
Noen henvendelser har også vært fra grunneiere som vil forsikre seg om at 
kommunen ikke skal erverve, ekspropriere eller foreta andre inngripende tiltak på 
deres eiendom. Rådmannen har forsikret om at dette ikke er tilfellet, og at forbudet 
kun gjelder for fremtidige tiltak som grunneiere selv potensielt ønsker å utføre på sin 
tomt, men som vil måtte avventes til områdereguleringsplanen er vedtatt. 
 
Samlet uttalelse fra følgende grunneiere (vedlegg 5-13): 

 Kari Bendiksby Nilsen og Trond Nilsen, Bekkveien 53 
 Jan Håkon Brotnov, Bekkveien 39 
 Siv og Rolf Stafseth, Furustubben 5 B 
 Kari og Jan-Erik Ruud, Furustubben 2 
 Grete Pedersen, Furustubben 4 
 Roger Dennis Jensen, Bekkveien 63 
 Uttalelse fra Bjørn V. Johansen, Utsiktsveien 18 
 Uttalelse fra Gisle og Dario Mariani Mardal, Bekkveien 49 og 51  
 Uttalelse fra William Booth, Bekkveien 23 A 

 
Ovenfor nevnte grunneiere viser til at reguleringsområdet er inne i en fase hvor 
stedskarakter og en rekke kvaliteter står på spill. De er bekymret for utviklingen og 
mulige resultater av planprosessen som etter deres syn er initiert av krefter med 
kortsiktig økonomisk vinning som motiv.  
 
De mener fastsatte rammer for planprogram som ble vedtatt i HTM den 30.03.2017 
åpner for negative konsekvenser for grunneierne.  
Det pekes på at vedtaket kan resultere i en sterk inngripen i privat eiendomsrett, 
forringelse av eiendommer og pålegg som etter deres syn er urimelige eller umulige 
å innfri for flere av hytteeierne. 
 
Eierne viser til mange års historie i området hvor hytter har gått i arv fra generasjon til 
generasjon og har stor affeksjons- og rekreasjonsmessig verdi. Selv om mange av 
hyttene har endret seg med tiden representerer området også etter deres syn verdier 
av natur- og kulturhistorisk art.  
 
Eierne ønsker å beholde de kvalitetene som hver eiendom og fritidsbolig 
representerer. De mener vedtatte rammebetingelser ikke er forenlig med dette 
eller de natur- og kulturkvalitetene som preger planområdet. 
 
Eierne mener reguleringsplanen vil tilrettelegge for en utvikling som er uakseptabel, 
ikke kun for hytteeiere men også for de med fast bopel i området. De peker også på 
at pågående reguleringssak har gitt inntrykk av at flertallet av grunneierne støtter 
planlagt transformasjonen av området. Dette bestrides av eierne da mange stiller seg 
kritiske til den nye reguleringen.  
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De ønsker også en bekreftelse på at forbudet kun vil gjelde søknadspliktige tiltak slik 
som listet opp i varselet og ikke arbeider med tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett eller eventuelle små tilbygg til sanitærformål. 
 
Avslutningsvis uttrykkes det takknemlighet for at kommunen har varslet alle berørte 
grunneiere om denne saken direkte. Eierne peker på at dette ikke ble gjort i 
forbindelse med fastsettelse av planprogrammet.   
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Av ovennevnte henvendelser fremgår det at grunneierne støtter et eventuelt bygge- 
og deleforbud. Begrunnelsen for dette er imidlertid at de ikke ønsker å gå videre med 
områdereguleringsplanen for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen og vil at denne 
planen stanses. Det kan derfor synes som at grunneierne har misforstått hensikten 
med bygge- og deleforbudet, all den tid forbudet skal tilrettelegge for de 
utviklingsplanene som ligger til grunn for områdereguleringsplanen.  
 
Et midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak er ikke ment å skulle stoppe eller 
bremse den utviklingen som områdereguleringsplanen legger opp til. Tvert imot skal 
forbudet kun utsette ønskede bygge- og deletiltak frem til planen er endelig vedtatt, 
slik at disse tiltakene i større grad tilpasses rammene som følger av 
reguleringsplanen.  
 
Store deler av merknadene gjelder ikke selve bygge- og deleforbudet isolert sett, 
men må forstås som merknader til den pågående områdereguleringsplanen. De vil 
derfor bli vurdert nærmere i forbindelse med det kommende planarbeidet.  
 
I påvente av denne områdereguleringsplanen er det imidlertid ønskelig å bremse 
bygge- og deling av tomter slik at det ikke gjennomføres tiltak som er uforenlige med 
planens forutsetninger og formål. Forbudet vil i utgangspunktet også gjelde tilbygg. 
Rådmannen slutter seg imidlertid til at det bør kunne aksepteres oppføring av tilbygg 
til dusj- og toalettformål under visse forutsetninger, jf. drøftelser ovenfor.  
 
Avslutningsvis gjør rådmannen oppmerksom på at varslingsmetoden er noe 
annerledes i reguleringsplanprosesser. Her blir ikke den enkelte grunneier varslet 
direkte, men initiativene legges ut til offentlig ettersyn (altså i aviser og på 
hjemmesiden). Når kommunen derimot vurderer bygge- og deleforbud skal hver 
enkelt grunneier varsles særskilt etter fvl. § 16. Dette er bakgrunnen for at tilsvarende 
varsling ikke ble gjort i forbindelse med planprogrammet. 
 
Uttalelse fra Foreningen for bevaring av natur- og rekreasjonsområdet Bæk 
(vedlegg 14): 
Det er dannet en forening som representerer mer enn 60 tomteeiere på Tømrernes 
Feriehjem. Det forventes at medlemstallet vil øke fremover i takt med engasjement 
rundt den foreslåtte omreguleringen og utbyggingen av området. 
 
Samtlige medlemmer er motstandere av den nye utbyggingen planprogrammet 
legger opp til og mener dette gir uheldige konsekvenser for natur- og 
rekreasjonsområdet Bæk. De mener planen vil ødelegge et etablert kulturmiljø og gi 
uakseptable økonomiske byrder for medlemmene.  
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Som de andre grunneierne stiller foreningen seg også kritisk til den manglende 
påvirkningsmuligheten så langt i planprosessen og bestrider at flertallet i området er 
positive til planprogrammet.  
 
Foreningen støtter midlertidig forbud mot tiltak inntil planen er vedtatt da dette vil 
hindre utbygging før de lovpålagte prosessene er avsluttet og nærmere fastsatte 
rammer for planen er etablert.   
 
Foreningen ber imidlertid om at følgende betingelser følges: 

 Forbudet må ikke begrense den enkeltes mulighet til å fortsatt forbedre eller 
videreutvikle sine eiendommer innenfor gjeldende regelverk for 
fritidsbebyggelse. 

 Forbudet må også gjelde for ny utbygging basert på den nye 
områdereguleringsplanen. 

 Forbudet må håndheves likt for alle, uansett om byggetiltaket er til fordel eller 
ulempe for områdereguleringsplanen og fremtidig utbygging.  

 Forbudet må ikke oppheves på et tidspunkt som gir særfordeler for noen 
interessenter. 

 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen mener foreningen har gode forslag til betingelser og støtter seg til at 
forbudet ikke må begrense den enkelte hytteeiers mulighet til å fortsatt kunne 
forbedre eller videreutvikle sine eiendommer. Rådmannen presiserer at vedlikehold 
og oppussing av eiendommer og bygninger ikke dekkes av forbudet. Rådmannen 
mener som nevnt også at det bør aksepteres byggetiltak som direkte knyttes til 
oppgradering av vann- og avløpsforhold (bad/toalett) i fritidsboliger under visse 
forutsetninger. Grunneierne oppfordres likevel til å avvente eventuelle tilbygg til 
områdereguleringsplanen er vedtatt og det er satt klarere rammer for hvordan de 
enkelte eiendommene kan disponeres.  
 
Forbudet vil gjelde for både eksisterende og ny bebyggelse og vil bli håndhevet likt 
for alle. Dersom det ved søknad om samtykke slås fast at byggetiltaket ikke vil være 
til hinder for realisering av områdereguleringsplanen vil dette imidlertid kunne øke 
muligheten for å få samtykke innvilget.  
  
Forbudet vil vare frem til områdereguleringsplanen er endelig vedtatt, maks fire år.  
 
Uttalelse fra Arve Nordstrand, Lettvintveien 12 (vedlegg 15): 
Nordstrand er bekymret for utviklingen i området og et eventuelt resultat av 
planprosessen. Han er hytteeier og ønsker å bevare Bæk som hytteområde for 
rekreasjon med de kvaliteter en hytte i dette friområdet innehar.  
 
Nordstrand mener en utbygging vil være svært negativt for hytteeierne som ønsker å 
bevare området som det er i dag. Han bor i Oslo sentrum og har behov for å komme 
seg ut av bykjernen til stillhet og grønn natur. Han peker på at det er mange 
hytteeiere som deler dette synet.  
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Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Nordstrands kommentarer må forstås som merknader til selve 
områdereguleringsplanen og ikke til et eventuelt bygge- og deleforbud. 
Henvendelsen vil derfor bli vurdert nærmere i forbindelse med det kommende 
planarbeidet.  
 
Uttalelse fra Gisle Høgetveit, Furustubben 3 A (vedlegg 16): 
Uttalelsen kom inn etter fristens utløp men rådmannen har likevel valgt å innlemme 
den i saken.  
 
Høgetveit viser til at Tømrernes Feriehjem er et verdsatt område som av hytteeierne 
ønskes bevart til dette formålet. Han mener derfor det er viktig å sette klare rammer 
for fremtidig bebyggelse slik at eksisterende hyttebebyggelse ikke blir kvalt av nye 
boligprosjekter.  
 
Høgetveit mener det er viktig at kommunen åpner for å kunne samtykke til tiltak 
dersom dette ikke vil komme i konflikt med realisering av reguleringsplanen som er 
under arbeid. Han ønsker selv å oppføre tilbygg til fritidsboligen sin som følge av 
nylig etablert vann- og avløp. Som flere andre mener han det bør gis en generell 
aksept for tilbygg knyttet etablering av baderom med dusj, vask og toalett. 
 
Høgetveit har også bedt om en tilbakemelding på hvordan kommunens 
bygningsmyndighet stiller seg til hans konkrete byggeforslag.  
 
Avslutningsvis henviser Høgetveit til kommuneplanbestemmelsene om 
fritidsbebyggelse og kravet om felles planlegging. Han stiller spørsmål ved 
nødvendigheten av et bygge- og deleforbud.  
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen slutter seg til viktigheten av å sette klare rammer for fremtidig 
bebyggelse også av hensyn til eksisterende fritidsboliger. 
 
Rådmannen mener foreslått unntak fra byggeforbudet ivaretar interessen til 
hytteeiere som ønsker å etablere bad/toalett. Rådmannen har sett nærmere på hans 
konkrete byggeforslag og gitt han et separat svar på dette. 
 
Når det gjelder nødvendigheten av et bygge- og deleforbud viser rådmannen til at 
slikt forbud allerede gjelder i LNF-A-områder, jf. kommuneplanens § 24. Tømrernes 
Feriehjem og Askahugåsen er imidlertid uregulert og disponert til fritidsbolig- og 
kombinert bolig- og fritidsboligformål. Området dekkes derfor at kommuneplanens 
bestemmelser om boliger og fritidsboliger og vil måtte behandles etter disse 
bestemmelsene dersom tiltak blir omsøkt. Det er ikke nedlagt bygge- og deleforbud, 
kommunen har derfor ingen avslagshjemmel.  
 
Området dekkes i tillegg av hensynssone H810_3 med krav om felles planlegging. I 
dette ligger at det ikke tillates bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig før 
reguleringsplanen er vedtatt. Øvrige tiltak kan imidlertid ikke nektes mens 
planarbeidet pågår. For å få en viss kontroll på øvrige byggetiltak, slik som nybygg, 
tilbygg m.v., mener rådmannen det er nødvendig å nedlegge midlertidig forbud etter 
pbl. § 13-1. Rådmannen har også inkludert deling/fradeling/sammenføyning av 
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tomter, da også slike tiltak bør avventes til rammene for områdereguleringsplanen er 
nærmere avklart. 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen Region Øst (vedlegg 17): 
Statens Vegvesen uttaler seg som forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor 
vegtransport. 
 
Statens vegvesen støtter kommunens beslutning om å legge ned et midlertidig 
forbud mot tiltak i området frem til ny reguleringsplan er på plass.  
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen ser det som positivt at vegvesenet støtter forslaget. Vegvesenet har i 
forbindelse med flere konkrete byggesaker i området etterlyst et slikt forbud for å få 
kontroll på utviklingen frem til områdereguleringsplanen er vedtatt. Dette blant annet 
fordi det er behov for utbedring av infrastrukturen i området inkludert vei og 
atkomstforhold for å skape bedre trafikksikkerhet for fastboende og hytteeiere.  
 
Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune (vedlegg 18): 
Fylkeskommunen stiller seg også positive til at det nedlegges midlertidig bygge- og 
deleforbud.  
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen ser det som positivt at fylkeskommunen støtter forslaget. Rådmannen 
vurderer dette som et klart signal om at det å bremse utviklingen i området frem til 
planen er vedtatt vil sikre de interesser som også fylkeskommunen skal ivareta. Dette 
inkluderer blant annet kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Akershus, samt 
oppfølging av statlige og regionale planer.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at Ås kommune i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 
nedlegger midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen, plan R-307. 
 
Båndleggingssonen bør tilsvare området som dekkes av pågående regulering som 
vist på side 3 i dette dokumentet.  
 
Forbudet bør gjelde følgende søknadspliktige tiltak: 

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

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak nedenfor).  
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Unntak: 
Forbudet bør ikke gjelde tilbygg for etablering av bad/toalett i eksisterende 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen bør være at 
fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til 
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fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI. 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. 
 
Ikrafttreden: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-58/18 
Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt 
for fjernvarme 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/00479-25 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 58/18 23.08.2018 
2 Formannskapet 66/18 29.08.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra tilknytningsplikt for fjernvarme for utvidelse av Moer sykehjem, byggetrinn 1.  
 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene.  
 
Ås, 07.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Dispensasjonssøknad 
Vedlegg 2 - Konsesjonskart 
Vedlegg 3 - Statkraft Varme AS uttalelse 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statkraft Varme AS, Sluppenvegen 17B, PB.2400, 7005 Trondheim 
Leif Klemetsrud, Eiendomsavdelingen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune planlegger utvidelse av Moer sykehjem, gnr. 54 bnr. 368, Tunveien 2.  
 
Eiendommen ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og tiltaket er pålagt 
tilknytning til fjernvarme jf. kommuneplanens bestemmelse § 4.1. 
 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra kommuneplanens tilknytningsplikt til 
fjernvarme for å benytte eksisterende energibrønner (bergvarme) i eksisterende 
sykehjemsbygg.  
 
Konsesjonshaver for fjernvarme i Ås sentrum er Statkraft Varme AS. Søker er 
Norconsult på vegne av Ås kommune ved Prosjektavdelingen.  
 
Fakta i saken: 
Ås kommune planlegger å utvide Moer sykehjem med 80 nye sykehjemsplasser 
fordelt på to byggetrinn á 40 plasser. Byggetrinn 1 omfatter oppføring av nybygg i to 
etasjer med full underetasje sammenkoblet med dagens sykehjem. Tiltaket er 
planlagt med bruk av bergvarme som utnytter brønner til varmeforsyning ved hjelp av 
varmepumpe og om sommeren til kjøling ved hjelp av «frikjøling» uten bruk av 
energikrevende kjølemaskiner. Omsøkte dispensasjon gjelder byggetrinn 1. 
Dispensasjonssøknaden kan leses i vedlegg 1. 
 
Eksisterende sykehjem benytter også energibrønner for oppvarming og nedkjøling. 
Utredninger gjort i forprosjektet viser at dagens brønnpark kan dekke opptil 95% av 
oppvarmings- og kjølebehovet for byggetrinn 1 med supplering av elektrisk varme 
ved behov (spisslast). Det vil som følge av utbygging av byggetrinn 1 bli stående 
igjen brønner på parkeringsplass som er mindre tilgjengelig for eksisterende bygg, 
men som enkelt kan benyttes i byggetrinn 1. Selv om det skulle være aktuelt å 
etablere en helt ny brønnpark for byggetrinn 1 viser beregninger at bergvarme er 
økonomisk lønnsomt. Det forutsetter at energiprisene holder seg på dagens nivå. Se 
vedlegg 1 for detaljert gjennomgang av lønnsomhetsberegningen.  
 
Plan- og byggekomiteen vedtok 09.10.2017 (PBK-Sak 7/17) følgende om tiltakets 
tilkobling til fjernvarme: 
 

«Nybygget tilkobles fjernvarme. Eksisterende energibrønner som berøres av 
utvidelsen reetableres. Det vil bli vurdert videre i forprosjektet om en evt. restkapasitet 
i energibrønnene kan benyttes til nybygget og om dette er lønnsomt.» 

 
I møte den 25.04.2018 (PBK-sak 3/18) vedtok Plan- og byggekomiteen følgende:  
 

«[…] 
2. Restkapasiteten i eksisterende brønnpark benyttes.  
3. Bygget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og utnyttelse av 
bergvarmen forutsetter dispensasjon fra tilknytningskravet. 
[...]» 
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Konsesjonsområdet 
Statkraft Varme AS har konsesjon for å levere fjernvarme i Ås kommune. 
Varmesentralen er bygd inne på universitetsområdet til NMBU, og et ca. 5,5 km langt 
fjernvarmenett er bygd gjennom universitetsområdet, i tillegg til at Statkraft overtok 
1,5 km med eksisterende fjernvarmenett på NMBUs område. Fjernvarmenettet går 
videre ned gjennom Ås sentrum, frem til Ås ungdomsskole, og langs Brekkeveien 
forbi Moer sykehjem (se konsesjonskart i vedlegg 2). 
 

 
Figur 1 Konsesjonsområde ved Moer sykehjem 

Fjernvarmeanlegget i Ås regnes som lokal energiproduksjon og benytter i hovedsak 
skogflis fra skogsproduksjon, gjerne med en fuktighetsgrad som gjør den dårlig egnet 
til annen bruk enn fjernvarme. Ås fjernvarmeanlegg er et fleksibelt anlegg som 
innebærer at andre brenselsestyper kan benyttes i tillegg til fuktig skogflis, deriblant 
hageavfall eller grot. Dette er bioenergiressurser som i stor grad kommer fra 
nærområdet ifølge Statkraft Varme AS.  
 
Andel fossil fyringsolje i 2017 var 0,6 % som i hovedsak brukes som lovpålagt 
beredskap når uforutsette hendelser gjør at andre energikilder i fjernvarmenettet 
faller ut. Ellers brukes fyringsolje for å sikre nok effekt i anleggene når behovet er 
størst om vinteren (spisslast).  
 
Brenselmiksen for Ås fjernvarmesentral for 2017:  
99,4% Bioenergi  (skoglis 92%, bioolje 8%) 24357 MWh 
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0,6%  Fossilolje (lettolje) 142 Mwh 
 
Pristilbud fra Statkraft Varme AS:  
Statkraft Varme AS har i epost gitt pristilbud på fjernvarmetilknytning:  
 
«Pristilbud ble mottatt i e-post av 25.04.2018. Tilbudet er som følger:  

1) Vi (Statkraft) tilbyr fri tilknytning fjernvarme, inkl. kundesentral. Dette har en verdi av 
350.000,- 

2) Vi tilbyr en kjøleløsning med kjølekapasitet på 105 kW (luftbasert kompressorløsning) 
til nytt bygg til kr. 400.000,- eks mva. Dette inkluderer 5 års service og garanti. 
Leveransen omfatter komplett løsning. Leveransen inkluderer ikke inntransport fra 
leveransepunkt på byggeplass til permanent plassering og klargjøring av sted for 
permanent plassering herunder fundamentering, evt. sikringstiltak, beskyttelse 
støydemping mm. Leveransen dekker ikke innvendig rørutrusning inkl. rørføring 
mellom kjøleaggregat og tørrkjøler. Prisen er basert på innhentete priser før det har 
vært dialog med aktuelle leverandører og før leverandør er valgt. Det tas derfor 
forbehold om at pris kan endre seg når leverandør er valg. Videre er tilbudt løsning 
basert syntetisk kjølemedium. Vi gir gjerne pris på anlegg basert på naturlig 
kjølemedium.  

3) Vi har ikke vurdert muligheten for å benytte eksisterende brønnpark som en del av 
kjøleløsningen til nytt bygg. Dette kan vurderes nærmere.  

 
Vi (Statkraft) mener at tatt fri tilknytning fjernvarme, en pris som følger elprisen på varme og 
en kjølemaskin til nytt bygg for 400.000,- eks. mva. er konkurransedyktige med alternativ 
løsning på pris. Kommune vil med denne løsningen redusere sin investeringskostnad knyttet 
til energibrønner og varmepumpe.»  
 
Ås varmesentral tilbyr ikke fjernkjøling, og Statkrafts tilbud på kjøleløsning innebærer 
installasjon av en kjølemaskin med tilhørende tørrkjølere enten på taket eller utenfor 
bygget. Tørrkjølere vil måtte tilpasses tiltaket og miljøet, og avhengig av plassering 
må støyskjerming inkorporeres på tiltaket siden tørrkjølere avgir støy. Bergarme 
benytter installasjoner i bakken eller innomhus.  
 
Høringer/merknader:  
Søknaden er ikke nabovarslet da det vurderes at dispensasjonssøknaden ikke 
berører naboers interesser.  
 
Dispensasjonssøknaden ble sendt til Statkraft Varme AS til uttalelse. I epost datert 
06.07.2018 skrev Statkraft Varme AS (se vedlegg 3):  
 

1. Vi støtter kommunens vurdering av at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. 
2. Vi skal være konkurransedyktig og imøteser en åpne dialog rundt de to alternativene 

slik at vi får en bedre oversikt over konkurransebilde. Aktuelle bygningsmasse har 
vært viktig for utviklingen av fjernvarme i dette området og er viktig for den fremtidige 
utviklingen. 

3. Vi foreslår et møte over sommerferien der vi går gjennom kostnadsbilde for de to 
alternativene. 

   
Kommunen skal møte Statkraft Varme AS 16. august for å diskutere kostnadsbildet 
for fjernvarme og bergvarme. Dersom det fremkommer informasjon av betydning for 
saken vil det bli ettersendt et notat før politisk behandling av dispensasjonssaken.  
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Vurdering: 
Tilknytningsplikten i kommuneplanen bestemmelse § 4.1 lyder som følger:  
 

«Ved nybygg, til-/påbygg og ved hovedombygging, med samlet areal over 500 m2 
BRA, skal bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder 
også for areal under 500 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en 
del av fremtidig større utbyggingsprosjekt. Kravet forutsetter at konsesjonshaver kan 
levere fjernvarme.» 

 
Det er to muligheter for fritak fra tilknytningsplikt. Den ene er hjemlet i plan- og 
bygningslovens (pbl) § 27-5 andre ledd som sier følgende: 
 

«Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det 
dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre 
enn tilknytning.» 

 
Dersom denne bestemmelsen ikke kan benyttes kan søknaden behandles etter 
dispensasjonsregelen i pbl § 19-2 andre ledd som sier følgende:  
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 

 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynet bak 
kommuneplanbestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de 
hensyn som bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon 
gis. Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008) 
 
Kommuneplanen er styrende for tilknytningsplikten og har som formål å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet for administrasjonen og for publikum. 
Kommuneplanen er et juridisk bindende dokument vedtatt av kommunestyret, og 
dispensasjon fra denne vil alltid kunne undergrave planens styringsverdi og 
kommunestyrets intensjoner. 
 
Hensynet bak bestemmelsen om tilknytningsplikt er å sikre konsesjonshaver og 
utbyggere forutsigbarhet og stabilitet i spørsmål om fjernvarmetilknytning, og i drift og 
vedlikehold av fjernvarmenettet. Tilknytningsplikten er også et virkemiddel som sikrer 
konsesjonshaver et tilstrekkelig kundegrunnlag og dermed økonomisk lønnsomhet.  
Kommunen kan på sin side bruke tilknytningsplikten for å øke bruken av fjernvarme 
som miljøvennlig energi i byer og tettbygde strøk.  
 
Presedens 
Rådmannen vurderer denne dispensasjonssøknaden som prinsipalt viktig av flere 
årsaker. Fremfor alt kan dispensasjon fra et så viktig prinsipp i store prosjekter danne 
store og uforutsette presedensvirkninger i kommunen. I vurderinger av unntak fra 
tilknytningsplikten skal presedensvirkninger veie tungt, jf. Innst. O. nr. 50 (2008–
2009) kapittel 12: 
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«Komiteens flertall […] mener det er viktig at kommunene i vurderinger rundt unntak 
fra tilknytningsplikten legger særlig vekt på om unntaket kan få negative 
konsekvenser for muligheten til utbygging og drift av fjernvarmeanlegg.» 
 

Dispensasjonssøknaden må følgelig vurderes i lys av framtidig utbygging innenfor 
konsesjonsområdet, ikke bare begrenset til forholdene i denne enkeltsaken. Ås 
tettsted ble i 2015 utpekt som en regional by i Regional plan for Areal og Transport i 
Oslo Akershus, og planen legger opp til konsentrert utbyggingsmønster rundt 
kollektivknutepunkter. For å møte veksten arbeider administrasjonen med en 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde som legger vekt på høy arealutnyttelse, 
fortetting og transformasjon. Forventingen til fremtidig vekst var nettopp et av 
hovedargumentene da Statkraft Varme søkte om å utvide konsesjonsområdet i 2014.  
 
Etter Rådmannens vurdering vil dispensasjon fra et så viktig prinsipp i forkant av en 
områdereguleringsplan danne store og uforutsette presedensvirkninger. Presedens i 
tilknytningssaker kan i verste fall redusere investeringer i fjernvarmeinfrastruktur, øke 
prisene for eksisterende kunder og redusere fjernvarmens lønnsomhet. Rådmannen 
maner derfor til forsiktig bruk av unntaksregelen, og understreker at 
tilknytningsplikten må oppleves som forutsigbar og langsiktig. 
 
Dispensasjon fra tilknytningsplikten i et kommunalt prosjekt kan også bli gjenstand 
for anklager om forskjellsbehandling, spesielt i tiltak der private utbyggere pålegges 
tilknytning. Rådmannen mener det er prinsipielt viktig at kommunen likebehandler 
kommunale og private tiltak, og maner igjen til kritisk bruk av unntaksregelen.  
 
Økonomi 
Ansvarlig søker har beregnet at bergvarme vil være ca. 1,9 mill.kr. dyrere i 
investeringskostnader sammenlignet med fjernvarme, og vil være økonomisk 
lønnsomt med en nedbetalingstid på ca. 8 år med sparte energikostnader på ca. 
250.000 kr/år. 
 
Vilkåret for å få dispensasjon er i all hovedsak tuftet på dokumenterte miljømessige 
fordeler. Det betyr at økonomiske hensyn skal vektlegges lavt i vurderinger av unntak 
fra tilknytningsplikten. Dette er i forarbeidene til pbl (NOU 2005: 12) presisert slik: 
 

«Med miljømessig bedre menes blant annet at bruk av alternative energibærere eller 
energikilder i stedet for tilknytning til fjernvarmeanlegg vil føre til at bygningen vil 
kreve mindre energi eller forårsake mindre utslipp enn alternativet under ellers like 
vilkår. Det er ikke anledning til å trekke inn økonomiske vurderinger, Eventuelle 
unntak på grunnlag av forholdsmessighet eller lønnsomhet må følge av kommunens 
regulering av tilknytningsplikt» (Rådmannens understrekninger) 

 
I Innst. O. nr. 50 (2008–2009) kapittel 12 ble økonomisaspektet utypet til at 
«Kommunen kan legge vekt på vurdering av energiløsningens økonomiske betydning 
i byggets livsløp». Det betyr at økonomi kan vektlegges i en dispensasjonsvurdering 
forutsatt at tiltaket er miljømessig bedre. Bare hvis vilkåret «miljømessig bedre» er 
oppfylt kan dispensasjons gis. 
 
At byggetrinn 1 prosjekteres med langsiktige energibesparelser er formålstjenlig og 
må derfor anses som en fordel i vurderingen. Rådmannen mener likevel at 
økonomiske hensyn er underordnet andre aspekter i vurderingen, spesielt risikoen 
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for presedens. Mens de økonomiske besparelsene er isolert til ett konkret tiltak kan 
presedensvirkningen potensielt påvirke et helt energisystem. Rådmannen vurderer 
derfor at bergvarmens prosjektøkonomiske fordeler ikke klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  
 
Miljø 
ENOVAS metode for energimerking viser at bergvarme vil være mer energieffektiv 
sammenlignet med fjernvarme, men fjernvarme vil til gjengjeld benytte mindre fossilt 
brensel og/eller strøm.  
 
Pbl § 27-5 andre ledd åpner for at kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten 
i tilfeller der det kan dokumenteres bruk av miljømessig bedre alternativer enn 
fjernvarme. Kommunen plikter ikke å gi unntak, men det er opp til kommunens skjønn 
om unntaksadgangen skal benyttes. 
 
Rådmannen er i tvil om en bergvarmeløsning fordrer klare miljømessige fordeler som 
utløser unntak etter pbl § 27-5. Rådmannen erkjenner at bergvarme er mer 
energieffektiv enn fjernvarme, men forskjellene er relativt små etter hva 
energimerkingen viser. Det er også beregnet at en bergvarmeløsning må benytte 
elektrisitet til å dekke 5% av tiltakets oppvarmings- og kjølebehov (spisslast). Det må 
anses som en ulempe da bruken av elektrisitet til oppvarming går imot den nasjonale 
målsetningen om å minske avhengighet til elektrisk energi. Rådmannen legger også 
særlig vekt på at Ås fjernvarmeanlegg er et anlegg for lokal energiproduksjon som 
kan benytte flere forskjellige energikilder, og er dermed mer robust enn for eksempel 
elektriske varmesystemer. 
 
Rådmannen mener etter en helhetlig vurdering at vilkårene for å dispensere etter pbl 
§ 27-5 ikke er tilstede da miljøbesparelsene anses som minimale, og dispensasjonen 
må således vurderes etter pbl § 19-2.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der ansvarlig søkers begrunnelse er 
veiet opp mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta.  
 
Rådmannen mener en dispensasjon vil vesentlig tilsidesette og undergrave 
hensynene bak bestemmelsen om tilknytningsplikt. En dispensasjon fra et så viktig 
prinsipp i store prosjekter kan danne store og uforutsette presedensvirkninger som 
kan undergrave fjernvarmesatsningen i Ås sentralområde. Det vurderes videre at 
miljø- og økonomifordelene ikke er klart større enn ulempene, og at dispensasjonen 
således ikke innehar en klar overvekt av fordeler som taler for å innvilge 
dispensasjon.  
 
Rådmannen mener derfor at søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt til 
fjernvarme bør avslås med hjemmel i pbl § 19-2 
 
Kan vedtaket påklages? 
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. 
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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: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp 
 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-59/18 
Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/01320-6 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 59/18 23.08.2018 
2 Formannskapet 67/18 29.08.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 og § 23.2 for utvidet bruk av 
avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene.  
 
 
Ås, 07.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1 - Dispensasjonssøknad 
2 - SVV uttalelse 
3 - Grunnkart 1_10000 
4 - Kommuneplan 1_5000 
5 - Fradelingskart  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har mottatt søknad om deling av grunneiendom gnr. 27 bnr. 30, 
Drøbakveien 137. Eiendommen er iht. LNF-b-formålet i kommuneplanens arealdel, 
men planlagt utkjøring til Drøbaksveien er i strid med kommuneplanens bestemmelse 
§ 6.2 (holdningsklasser for avkjørsler) og § 23.2 (Bestemmelser for LNF – 
Underformål b), og må således dispensasjonsbehandles.  
 
Søker er tiltakshaver og hjemmelshaver Christian Hansen. 
 
Fakta i saken: 
Eiendomsopplysninger og planstatus 
Tiltakshaver har søkt om å fradele 1036 kvm fra gnr. 30 bnr. 30, Drøbaksveien 137 
for å bygge tomannsbolig. Gjenværende parsell på 1031 kvm planlegges bebygd 
med enebolig.  
 

 
 
Eiendommen er uregulert, men avsatt til LNF-b (areal for spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse) i kommuneplan for Ås 2015-2027. Gjeldene boligprogram tillater 
boligutbygging i Brønnerud skolekrets for inntil 9 bruksenheter i perioden 2018-2030. 
 
Eiendommen er omfattet av hensynssone H570_3 - bevaring av kulturmiljø.  
 
Eiendommen har via privat vei avkjørsel til fylkesveg 152, Drøbaksveien, som har en 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 6188 og fartsgrense på 70 km/t. Drøbaksveien er i 
kommunens rammeplan for avkjørsler klassifisert i holdningsklasse «meget streng».  
 
Område betjenes av bussholdeplass ca. 150 m fra eiendommen med busslomme på 
hver side av veien. Det er anlagt ensidig gang- og sykkelvei med sideskift via 
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undergang øst for eiendommen, men beboere vil måtte krysse Drøbaksveien for å 
komme til bussholdeplass på motsatt side av veien. Brønnerud skole ligger ca. 1 km 
fra eiendommen med skolevei langs gang- og sykkelvei. 
 
Tidligere saksbehandling 
Det ble søkt om tilsvarende fradeling av gnr. 27 bnr. 3 i 1999, og rådmannen 
konkluderte i politisk behandling at det ikke forelå særlige grunner for å innvilge 
dispensasjon fra kommuneplanen som den gang ikke åpnet for fradeling på denne 
eiendommen. HTM omgjorde rådmannens innstilling og gikk for deling. Vedtaket ble 
deretter påklaget av Statens vegvesen, HTM tok ikke klagen til følge og saken 
havnet hos Fylkesmannen som ga Statens vegvesen medhold og opphevet 
kommunens politiske vedtak i brev datert 27.06.2000.  
 
Gnr. 27 bnr. 3 ble igjen omsøkt fradelt i 2013, og Statens vegvesen var igjen negativt 
innstilt til fradeling i sin uttalelse og Rådmannen innstilte på avslag i saksinnstillingen. 
HTM omgjorde rådmannens innstilling og innvilget dispensasjon i møte 05.06.2014. 
Gnr. 27 bnr. 30 ble nyopprettet.  
 
Omsøkte dispensasjoner 
Planlagt utkjøring til Drøbaksveien nødvendiggjør to dispensasjoner for å kunne 
godkjennes.  
 
Drøbaksveien er i kommuneplanens rammeplan for avkjørsler kategorisert som 
«meget streng» hvilket innebærer at Drøbaksveien i prinsippet skal være fri for nye 
avkjørsler, og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel tillates kun etter vedtatt 
reguleringsplan eller etter vedtak. Tiltakshaver ønsker ikke å igangsette en 
reguleringsprosess, og ønsker utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Det fordrer 
således dispensasjon fra kommuneplanen.  
 
Avkjørselen krever også dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2, 
underformål b første kulepunkt;  
 

«I Brønnerud skolekrets kan det tillates fradeling av tomt tilstøtende eksisterende 
boligbebyggelse for inntil 9 nye boenheter […],med forutsetning av at disse ligger 
langs veier med holdningsklasse lite eller mindre streng.» (Rådmannens 
utheving) 

 
Høringer/merknader:  
Søknad om fradeling ble nabovarslet til to naboer og dispensasjonssøknaden 
oversendt til Statens vegvesen for uttalelse. Ingen av naboene uttalte seg til 
nabovarslingen. Statens vegvesen er svært negativt innstilt til at det innvilges 
dispensasjon i sin høringsuttalelse (se vedlegg 2). Vurderingen til Statens vegvesen 
er oppsummert som følger:  

 Avkjørselen vil føre til trafikkfarlige situasjoner for fotgjengere og spesielt barn 
som må krysse veien for å komme til bussholdeplass på motsatt side av 
Drøbaksveien.  

 Avkjørselen anses å være i strid med kommunens rammeplan for avkjørsler 
og kommuneplanens bestemmelse § 23.2, underformål b, første kulepunkt. 
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 Oppføring av ny bolig på eiendommen anses å være i strid med overordnete 
retningslinjer, deriblant rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging (RPR for ATP). 

 
Vurdering: 
Dispensasjonssøknaden er vurdert 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 hensynet bak 
kommuneplanbestemmelsene tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de 
hensyn som bestemmelsene er ment å ivareta blir skadelidende dersom 
dispensasjon gis. 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) 
 
I vurdering av avkjørselssaker skal hensynet til trafikksikkerhet veie tungt. Hensynet 
til fremkommelighet og miljøforhold inngår også i en helhetsvurdering av søknaden.  
 
Hensynet bak bestemmelse §6.2 om holdningsklasser for avkjørsler er todelt. 
Bestemmelsen regulerer totalantallet avkjørsler, men også bruken av nye og 
eksisterende avkjørsler på fylkesveinettet. Formålet er også å ivareta sentrale veiers 
trafikksikkerhet, drift og vedlikehold, samt framtidige utbyggingsbehov. Kommunens 
rammeplan for avkjørsler bidrar også til langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet i 
vurderinger av tiltak som har utkjørsler 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 overordnete hensynet bak bestemmelse § 23.2 underformål b er å styre 
boligutbyggingen og således befolkningsveksten innenfor ett gitt område. Det skaper 
forutsigbarhet og langsiktighet for kommunens investeringer i infrastruktur og 
tjenester. I Brønnerud skolekrets tillates oppføring av inntil 9 bruksenheter i 
planperioden med forutsetning av at de har utkjøring langs veier med 
holdningsklasse lite eller mindre streng.  
 
Gjentatte dispensasjoner kan skape presedens, spesielt ved avkjørselssaker. 
Tiltakshaver søkte om dispensasjon i 1999 og 2013 for samme avkjørselssak, og fikk 
innvilget dispensasjon i 2013. Rådmannen vurderer at dispensasjonen i 2013 har 
skapt presedens, og at nevnte søknad er et direkte resultat av tidligere politisk 
behandling. Dette er uheldig og må anses som en ulempe. Det er viktig at 
boligutbygging ikke skjer i form av dispensasjoner, men forankres i reguleringsarbeid. 
Rådmannen mener også at boligutbyggingens omfang er problematisk. Eksisterende 
enebolig på gnr. 27 bnr. 3 har to bruksenheter, og planlagt bebyggelse på gnr 27 bnr 
30 og fradelt eiendom vil øke antallet bruksenheter forholdsmessig mye, især i lys av 
eiendommens planstatus og beliggenhet. Isolert sett er ikke fradeling av én eiendom 
(og medfølgende boligutbygging) utslagsgivende, men samlet vil det skape et 
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utbyggingsmønster i strid med RPR for ATP. Kommunen er forpliktet til å tilrettelegge 
for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport i kort avstand til 
kollektivknutepunkt, forretninger og kontorer. Eiendommens beliggenhet er ca. 5 km 
fra Ås sentrum og vil i stor grad føre til bilavhengighet.  
 
Tiltakshaver erkjenner at tiltakets beliggenhet strider med overordnete retningslinjer 
for areal- og transportplanlegging, men hevder det ikke må vektlegges i kommunens 
vurdering.  Tiltakshaver anfører at kommunen på forhånd har samtykket til 
boligutbygging i strid med retningslinjer innenfor areal- og transport ved å åpne opp 
for oppføring av inntil 9 bruksenheter i LNF-b-områder i Brønnerud skolekrets. 
Tiltakshavhaver mener kommunene derfor ikke må vurdere tiltaket opp mot nevnte 
overordnete retningslinjer. Rådmannen svarer denne påstanden ved å presisere at 
kommuneplanens bestemmelser, inklusivt § 23.2 underformål b, ikke er gjensidig 
utelukkende med overordnete retningslinjer for areal og transport, og ethvert tiltak i 
LNF-b-områder skal også vurderes etter overordnede retningslinjer. På prinsipielt 
grunnlag skal kommunen være restriktive til tiltak som bryter med overordnede 
retningslinjer, deriblant kommuneplanen men også RPR for ATP.  
 
Tiltakshaver påstår også at kommunen forskjellsbehandler tiltak som har utkjørsel til 
Drøbaksveien via privat stikkvei, og tiltak som har utkjørsel til Drøbaksveien via 
kommunal vei. Tiltakshaver mener det er uheldig at tiltak med avkjørsel langs 
Drøbaksveien må dispensasjonsbehandles med uttalelse fra Statens vegvesen, 
mens tiltak med avkjørsler til kommunale veier som belaster fylkesveien like mye 
unntas en slik saksbehandling. Tiltakshaver viser til fradelinger langs Nyveien som 
eksempel. Rådmannen svarer med å vise til Statens vegvesens håndbok for 
behandling av avkjørselssaker (Håndbok R701) som stadfester at søknader om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (spesielt saker som ligger i LNF-
områder) skal sendes til Statens vegvesen for uttalelse. Som statlig fagorgan har 
Statens vegvesen interesse i dispensasjonssaker fra kommunens arealdel, og skal gi 
uttalelse og ha anledning til å påklage dispensasjonsvedtak.  
 
Dispensasjonsbehandling av avkjørselssaker gjennomføres også for å unngå 
randbebyggelse med mange private avkjørsler direkte langs offentlig vei. Svært 
mange ulykker skjer i direkte tilknytning til private avkjørsler, og kommunen ønsker 
derfor å samle trafikken i så få veier som mulig, eksempelvis kommunale veier som 
Nyveien. 
 
I vurdering av avkjørselssaker skal trafikksikkerhet veie særlig tung. Statens 
vegvesens håndbok for avkjørselssaker anbefaler en generell restriktiv holdning til 
nye avkjøringstillatelser på hovedveier der fartsgrensen er over 60 km/t. Statens 
vegvesen har i sin uttalelse skrevet at utvidet bruk av eksisterende avkjørsel kan øke 
risikoen for ulykker, spesielt for fotgjengere og barn som må krysse Drøbaksveien, 
som har fartsgrense på 70 km/t. Til tross for gang- og sykkelvei langs eiendommen 
vil det være målpunkter som ikke fanges opp. Rådmannen er enig med Statens 
vegvesen at enhver trafikkøkning langs fylkesveien er uheldig for trafikksikkerheten. 
Likevel vurderer rådmannen trafikkrisikoen samlet sett som relativt liten. Barn vil ha 
trygg skolevei til Brønnerud skole langs gang- og sykkelvei, og det er god sikt fra 
utkjørselen. Dette må anses som en fordel.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
For å kunne gi dispensasjon må fordelene være klart større enn ulempene. I 
avkjørselssaker skal hensynet til trafikksikkerhet veie tungt og i denne saken anser 
rådmannen at trafikksikkerheten er ivaretatt. Rådmannen mener likevel at fordelene 
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Presedens i 
avkjørselssaker og at tiltaket er i strid med kommunale og overordnerede 
retningslinjer for areal og transport veier tyngre i vurderingen enn trafikksikkerhet 
alene, og rådmannen anbefaler derfor at det ikke innvilges dispensasjon i denne 
saken.  
 
Rådmannen mener etter en helhetsvurdering at hensynene bak kommuneplanens 
bestemmelse § 6.2 og § 23.2 underformål b blir vesentlig tilsidesatt dersom 
dispensasjon innvilges i denne saken, og mener derfor at søknad om dispensasjon 
bør avslås med hjemmel i pbl. § 19-2.  
 
Kan vedtaket påklages? 
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: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-60/18 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/00525-52 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 60/18 23.08.2018 
2 Formannskapet 68/18 29.08.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
02.05.2018. Formannskapet omgjør sitt vedtak av 02.05.2018 sak 33/18 og klagen 
tas således til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
bilatkomstvei via gnr./bnr. 48/1,6 til gnr./bnr. 48/4 (Tangen). Begrunnelse 
fremkommer av saksutredningen. 
 
Med hjemmel i pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
kommuneplanens arealdel § 23, pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 
 
Ås, 13.08.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Vedtak HTM, 26.04.2018, Sak 25/18 
2. Vedtak Formannskapet, 02.05.2018, Sak 33/18 
3. Saksutskrift HTM og Formannskapet  
3.1. Søknad om tillatelse til tiltak - Atkomstvei 
3.2. Følgebrev m/dispensasjonssøknad 
3.3. Nabomerknader datert 10.01.2017 
3.4. Bemerkninger fra tiltakshavers advokat 
3.5. Lengdeprofil 2A 
3.6. Tverrprofiler 2A 
3.7. Normalprofil 
3.8. Kart over atkomstvei 
3.9. Veiklasse 3 
3.10. E-post fra Fylkeskommunen vedr. kulturminne 
3.11. Utskrift fra møtebok HTM 22.08.2013 
3.12. Tinglyst rett til kjerrevei 
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3.13. Slutning Akershus og Oslo jordskifterett 
3.14. Søknad om landbruksvei - Avslag 
3.15. Brev fra Ås kommune 23.02.2017 
3.16. Nabomerknader datert 12.04.2017 
3.17. Presiseringer fra ansvarlig søker 
3.18. Vedtak etter jordlova § 9 - Follo Landbrukskontor - Avslag 
3.19. Klage på vedtak om avslag etter jordl. § 9 
3.20. Kommentarer til klage fra naboer 
3.21. Forberedende klagebehandling - Follo Landbrukskontor - Vedtak 
3.22. Vedtak etter jordlova § 9 - Klagebehandling - Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- Landbruksavdelingen 
3.23. Oversendelsesbrev overordnede myndigheter 
3.24. Uttalelse Statens Vegvesen Region Øst 
3.25. Uttalelse Akershus Fylkeskommune 
3.25.1. Arkeologisk rapport AFK 
3.26. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Miljøvernavdelingen 
3.27. Godkjent landbruksvei Vestre Bråthe gnr./bnr. 78/1 
3.28. Tilleggsmerknader fra naboer 15.04.2018 
5. Klage på vedtak om dispensasjon 
4. Brev - Melding om vedtak 
6. Klage på vedtak om dispensasjon - Tilleggskommentarer 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Ansvarlig søker Follo Prosjekt AS v/Arne Holen 
 Tiltakshaver Øyvind Myhrer på vegne av Håvard Myhrer 
 Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen og Langseth advokatfellesskap v/Bjørn 

Clemetsen 
 Advokatfirmaet Hjort DA v/Liv Zimmermann 
 Nabo Morten Lilleheier 
 Nabo Olaf Lilleheier 
 Nabo Torstein Bjørge 
 Nabo Alf Kristian Raadim 
 Akershus Fylkeskommune 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 Statens Vegvesen Region Øst 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen inneholder momenter som bør medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
02.05.2018.  
 
Rådmannen slutter seg til klagers argumentasjon og fastholder som tidligere at en 
dispensasjon i denne saken vil få store presedensvirkninger og føre til at de hensyn 
LNF A-formålet er ment å ivareta vil bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Rådmannen fastholder også at det ikke foreligger kvalifiserte fordeler ved å innvilge 
dispensasjon i denne saken som klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at vedtak av 02.05.2018 omgjøres og at dispensasjons- 
og delesøknaden avslås i denne saken. 
 
Sakens bakgrunn: 
Saken har tidligere vært oppe til politisk behandling i HTM og formannskapet 
(vedlegg 1-2). Formannskapet fattet den 02.05.2018 vedtak om dispensasjon fra 
LNF-A-formålet i kommuneplanens arealdel (vedlegg 3). 
 
Vedtaket lyder som følger: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for 
etablering av atkomstvei via gnr./bnr. 48/6 til gnr./bnr. 48/4 Tangen på følgende vilkår 
jf. pbl. § 19-2: 

1. Tiltaket knyttes utelukkende til fremtidig bosetting på Tangen og tillates derfor 
ikke igangsatt før en konkret byggesak på Tangen er endelig avgjort. 

2. Det må innhentes en faglig vurdering av hvorvidt veien og fremtidig byggetiltak 
på Tangen vil medføre negative virkninger på truede arter i området. 

3. Det forutsettes at eksisterende bygning skal restaureres fremfor å erstattes av 
en ny bolig. 
3.1. Sammen med søknad om dispensasjon for bolig på Tangen skal det 

derfor vedlegges en tilstandsvurdering av bygningen på Tangen som 
redegjør for hvorvidt rehabilitering av bygget faktisk er gjennomførbart. 
Detaljprosjektering ut over dette kan avventes til det eventuelt innvilges 
dispensasjon. 

3.2. Det må opplyses om det planlegges flere boenheter på Tangen og 
hvilke andre bygninger knyttet til heste- og hundehold som vil bli 
aktuelt på tomta. Dispensasjonssøknaden må suppleres med et enkelt 
situasjonskart som viser bolig på Tangen, samt forslag til plassering av 
bygninger knyttet til hest/hundehold.» 

3.3. Ved eventuell senere detaljprosjektering skal kulturminner av eldre og 
nyere tid hensyntas. 

 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle søknad om dispensasjon fra 
avstandskravet i pbl. § 29-4 for veien. Rådmannen gis også delegert fullmakt til å 
behandle selve byggesaken for vei og bolig etter pbl. § 20-1.» 
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Vedtaket ble begrunnet slik:  
 
«Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordi: 

 Fylkesmannen har gitt omdisponeringstillatelse etter jordlovens § 9 andre 
ledd. 

 Områdets LNF-A status endres ikke. 
 Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle 

landbruk og skogsarealer blir nedbygd. De ca. 600 m2 dyrket mark som går 
tapt kan ikke være avgjørende. 

 Veien vil også fungere som landbruksvei og muliggjøre uttak av tømmer. 
 Tiltaket kommer ifølge AFK ikke i konflikt med fredede gravminner. 
 Omsøkt vei vil ikke berøre registrerte forekomster i naturbase eller truede 

dyrearter. 
 

Formannskapet mener at følgende fordeler veier tyngre enn ulempene 
etter en samlet vurdering: 

 Jordskifteretten har konkludert med at veien vil «være klart mer til gagn enn 
skade» og at påregnelig trafikk til én bolig med tilhørende enkel landbruksdrift 
som hest eller hundehold gir beskjeden skade for gnr. 48 bnr. 1,6.» 

 Jordskifteretten har videre bemerket at «inngrepene som må gjøres i gnr. 48 
bnr. 6 er marginale og medfører ikke skade som etter rettens syn er større enn 
nytten for bnr. 4» 

 Det må videre veie tungt at Ås kommune i HTM-vedtak av 22/8-2013, i tråd 
med administrasjonens innstilling, har uttalt at: «Kommunen stiller seg positiv 
til at Gnr 48 Bnr 4 «Tangen» restaureres som småbruk med ett bolighus. 
Endelig avklaring gis gjennom behandling av formell søknad. Før søknad kan 
godkjennes må det være avklart at tilfredsstillende veiadkomst kan 
etableres.»» 

 Statens Vegvesen har ingen merknader etablering av atkomstvei via gnr./bnr. 
48/1,6 til Tangen på gnr./bnr. 48/4.  

 Veien vil i liten grad komme i konflikt med etablert tråkkede turstier i området.  
 En vei inn i området vil senke terskelen for allmenhetens ferdsel i området, og 

vil åpne Hogstvetmarka for økt friluftsbruk. Særlig muligheten for å kunne 
sykle inn på denne veien og videre ut østover på landbruksvei tillatt anlagt på 
eiendommen Vestre Bråthe vil være verdifull.» 

 
Vedtaket ble meddelt samtlige parter den 14.05.2018 (vedlegg 4). Samtidig ble det i 
medhold av fvl. § 41 besluttet å gi dispensasjonsvedtaket oppsettende virkning frem 
til saken er endelig avgjort.  
 
Klage på vedtak om dispensasjon ble mottatt 04.06.2018 fra Advokatfirmaet Hjort DA 
v/Liv Zimmermann på vegne av partene Lene og Morten Lilleheier, Olaf Lilleheier, 
Torstein Bjørge og Alf Kristian Raadim. Klagen er fremmet rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 
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Rådmannen ga deretter samtlige parter frist til 06.07.2018 med å fremme eventuelle 
tilleggsmerknader i klagesaken. Tilleggsmerknader fra Lene og Morten Lilleheier ble 
mottatt 06.07.2018 (vedlegg 6) 
 
Klage på vedtak om dispensasjon: 
I klagen vises det til at det kun er den delen av veien som skal anlegges på gnr./bnr. 
48/1 og 48/6 som er omsøkt. Klager peker på at dersom hele veien som skal 
anlegges ble omsøkt ville den vært enda lenger.  
 
Klager mener at vilkårene i pbl. § 19-2 ikke er oppfylt i denne saken.  
 
Landbrukshensyn: 
Klager viser til at LNF-formålet skal ivareta hensynet til landbruket på best mulig 
måte og ivareta ressursgrunnlaget og sammenhengende jordbruksområder. Jordvern 
skal tillegges særlig vekt i vurderingen.  
 
Klager peker på at innvilget dispensasjon vil medføre at hensynet til landbruket blir 
tilsidesatt ved at ca. 580 m2 dyrket mark og 6.660 m2 skogsareal blir beslaglagt. 
Fremføring av veien vil etter klagers syn skje på bekostning av etablerte 
landbruksarealer og redusere ressursgrunnlaget for gnr./bnr. 48/1 og 48/6.  
 
Klager viser til Follo Landbrukskontor sitt brev av 07.07.2017 som fremhever at veien 
skal tjene ny bosetting på Tangen og at både veien og huset er til boligformål og må 
vurderes samlet. Planlagt utbygging vil medføre negative konsekvenser for 
landbruket ved at det beslaglegges landbruks- og skogsarealer. 
 
Klager er heller ikke enig med formannskapet i at veien vil få positiv effekt for uttak 
av tømmer. Til det er eiendommens ressursgrunnlag altfor lite. I tillegg eksisterer det 
allerede en landbruksvei som fungerer til dette formålet. Skulle den aktuelle veien 
eventuelt benyttes til uttak av tømmer måtte det etableres snuplasser og 
velteplasser. Slik klager ser det vil etablering av den aktuelle veien utelukkende 
medføre ulemper for landbruket, også på grunn av økt trafikk.   
 
Naturhensyn: 
Klager viser også til at LNF-formålet ikke kun ivaretar landbruks- og skogsarealer, 
men også natur- og friluftsinteresser. Klager peker på at veien er godkjent gjennom 
uberørt landskap hvor naturverninteresser står sterkt. Biltrafikk vil få negative 
konsekvenser også for naturmangfoldet.  
 
Veien skal også gå gjennom områder som i naturbasen er markert med arter av 
særlig forvaltningsinteresse, og kommunen har et særlig ansvar for å ivareta disse 
områdene. 
 
Klager peker på at det ikke er foretatt nærmere utredninger av hvilken innvirkning 
inngrepet vil få for de registrerte viktige artene. Klager stiller spørsmål ved om det er 
foretatt tilstrekkelige utredninger i samsvar med naturmangfoldloven § 8, som 
innebærer at offentlige beslutninger skal baseres på et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag sett i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Klager 
presiserer at det i samsvar med føre-var-prinsippet ikke bør gis tillatelse før 
tilfredsstillende utredninger er foretatt.  
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Friluftshensyn: 
Når det gjelder friluftsliv peker klager på at det er flere etablerte tråkkede stier i 
området fra nord. Vei på vestsiden vil ikke gi bedre tilgang enn dagens stier da 
atkomst fra nord er kortere og enklere for de fleste med interesse av å besøke 
Hogstvetmarka.  
 
Bilatkomst og etablering av ny bosetting på Tangen vil derimot etter klagers syn få en 
privatiserende virkning på omgivelsene slik at terskelen for allmennhetens ferdsel i 
området blir høyere. 
 
Klager fremhever også at arkeologisk rapport datert 19.01.2017 viser at det er et 
verdifullt landskapsområde med flere kulturminner og gamle godt bevarte veifar. Et 
slikt landskap har en egenverdi for friluftslivet og den aktuelle veien vil tilsidesette 
hensynet til friluftslivet.  
 
Fordeler og ulemper ved å innvilge dispensasjon: 
Ved vurdering av fordeler og ulemper peker klager på at den eneste fordelen i denne 
saken er søkers eget ønske om å benytte eiendommen til boligformål. Klager kan 
ikke se at dette er en fordel som kan vektlegges i vurderingen. 
 
Klager mener derimot at det er flere ulemper knyttet til å innvilge dispensasjon som 
utpreger seg, blant annet avstanden til andre boligområder. Klager fremhever at 
fylkesmannen mener en dispensasjon i denne saken vil være i strid med statlige 
planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, med dårlig 
kollektivdekning og lang avstand til viktige sentrumsfunksjoner. Klager presiserer at 
bærekraftig utvikling er et av plan- og bygningslovens formål og skal tillegges vekt i 
vurderingen. Klager mener tiltaket ikke vil tilrettelegge for bærekraftig utvikling i 
kommunen.  
 
Klager viser til pbl. § 19-2 fjerde ledd som sier at kommunen ikke bør dispensere fra 
planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt i 
saken. I denne saken har overordnede myndigheter frarådet å innvilge dispensasjon, 
følgelig mener klager at dispensasjon ikke burde blitt innvilget.  
 
Klager peker også på at formannskapet har lagt vesentlig vekt på vedtak av 
22.08.2013 hvor det ble gitt positive signaler til tiltaket uten at det var foretatt 
konkrete vurderinger. Klager presiserer at saken fra 2013 ikke var tilstrekkelig utredet 
iht. fvl. § 17. Naboer ble ikke varslet og gitt mulighet for å uttale seg. Klager mener 
derfor at denne uttalelsen ikke kan tillegges vekt. Den er videre 5 år gammel og 
binder ikke kommunen i dag. Klager presiserer at saken i stedet må vurderes på 
bakgrunn av dagens lover, planer og retningslinjer.  
 
Formannskapet har også vektlagt dommen fra jordskifteretten, klager presiserer at 
denne dommen ikke er avgjørende for den offentligrettslige vurderingen som skal 
gjøres etter plan- og bygningsloven.  
 
Klager fremhever også at en dispensasjon i denne saken kan få presedensvirkninger 
for andre tilsvarende saker i kommunen.  
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.08.2018  Side 53 av 76 
 

På bakgrunn av dette mener klager at hensynene bak LNF-A-formålet og hensynet 
bak lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon 
innvilges i denne saken. I tillegg mener klager at det ikke foreligger fordeler ved å 
innvilge dispensasjon som klart veier tyngre enn ulempene.  
 
Tilleggsmerknader: 
Lene og Morten Lilleheier har fremmet tilleggsmerknader i saken. De viser til at 
hestehold på Tangen vil kreve inngjerding som vil virke hemmende for allmennheten 
og begrense tilgangen til området.  
 
Lilleheier peker også på at denne saken ikke dreier om hvilke traséalternativer som 
vil være minst inngripende, da jordskifteretten allerede har foretatt denne 
vurderingen. Denne saken dreier seg derimot om hvorvidt det skal tillates etablert vei 
for motorferdsel, eller om området skal bevares slik det er i dag.  
 
Lilleheier føler seg ført bak lyset av kommunen fordi man har valgt å legge vesentlig 
vekt på HTM sitt vedtak fra 2013. For Lilleheier fremstår formannskapets 
dispensasjonsvedtak som en ren formalitet, med utgangspunkt i at dispensasjon i 
praksis ble innvilget allerede i 2013. Lilleheier peker på at saken i 2013 ikke var 
utredet tilstrekkelig verken etter forvaltningsloven eller overordnede retningslinjer for 
dispensasjonssaker. Ingen av naboene eller berørte grunneiere ble informert om 
saken i 2013, de fikk derfor heller ikke mulighet til å uttale seg. 
 
Lilleheier viser til at det i saken blir argumentert med at det skal være forutsigbarhet i 
kommunen. Lilleheier mener forutsigbarhet må fremgå av reguleringsplaner og 
lovlig fattede vedtak, ikke gjennom drøftingssaker i HTM. 
 
Rådmannens vurdering av klagen:  
Rådmannen slutter seg til klagers anførsler vedrørende HTM’s vedtak av 22.08.2013. 
Uttalelsen er som tidligere nevnt 5 år gammel og forplikter ikke kommunen i dag. 
Uttalelsen er ikke juridisk bindende og kan kun regnes som en politisk føring om 
hvordan utvalget stilte seg til saken i 2013. Det ble i 2013 ikke sendt inn en konkret 
dispensasjons- eller byggesøknad for verken atkomstvei eller bolig. Tiltaket var altså 
ikke gjenstand for konkret vurdering etter plan- og bygningsloven eller utredet 
tilstrekkelig etter fvl. §17. Naboer ble heller ikke varslet eller fikk mulighet til å uttale 
seg slik de skal etter pbl. 19-1 når dispensasjon blir omsøkt.  
 
Ovennevnte sak fra 2013 illustrerer etter rådmannens syn utfordringer knyttet til 
drøftingssaker og er et eksempel på hvorfor rådmannen ikke lenger fremmer slike 
saker politisk. Rådmannen mener det er uheldig å foreta vurderinger av saker uten at 
de er tilstrekkelig utredet, da de gir utbyggere og andre initiativtakere forventninger 
som ikke alltid kan innfris senere etter plan- og bygningsloven. Slike saker kan derfor 
ofte fremstå som en forskuttering av et resultat som kunne blitt et annet dersom 
saken ble tilstrekkelig opplyst.  
 
Som nevnt i sak 33/18 kan heller ikke jordskifterettens vurderinger av fordeler og 
ulemper tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen. Jordskifteretten er som tidligere 
påpekt en særdomstol som arbeider med privatrettslige forhold knyttet til fast 
eiendom. Jordskifteretten foretar følgelig ikke vurderinger ut fra et offentligrettslig 
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perspektiv slik kommunen skal gjøre under behandling av saker etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Som Lilleheier peker på har jordskifteretten nå valgt en konkret trasé som skal 
behandles videre av kommunen. Det er altså opp til kommunen å avgjøre om denne 
konkrete traséen kan aksepteres eller ikke, ut fra de offentligrettslige hensyn 
kommunen skal ivareta og som jordskifteretten ikke har tatt stilling til. Jordskifteretten 
har valgt hvilken av flere traséer tiltakshaver kan gå videre med. Når denne traséen 
nå er valgt skal kommunen deretter etter plan- og bygningsloven vurdere 
konsekvensene av den valgte traséen opp mot konsekvensene av å bevare området 
slik det er i dag. Inngrepsmessig står man altså ovenfor nokså store kontraster. 
 
Når det gjelder jordvernet viser rådmannen til fylkesmannens jordlovsbehandling og 
de landbruksfaglige vurderingene som er gjort der. Formannskapet har imidlertid 
blant annet begrunnet dispensasjonsvedtaket med at veien kan fungere som 
landbruksvei og muliggjøre for uttak av tømmer. Rådmannen slutter seg til klagers 
anførsel om at dette ikke kan vektlegges. Forholdet er konferert med Follo 
Landbrukskontor som uttaler følgende: 
 
«Det er i dag et etablert og aktivt skogbruk i området som benytter etablerte 
traktorveier til å frakte tømmer ut til velteplasser langs bilvei. Det er ikke tegn til at 
skog blir stående «urørt» grunnet manglende tilkomst eller infrastruktur på Østre og 
Vestre Hogstvet, som ville være landbrukseiendommene med best nytte av en slik 
bilvei.» 
 
Det er altså ikke behov for vei av hensyn til tømmeruttak. Tangen har isolert sett 
heller ikke behov for organisert tømmerdrift med vei til dette formål, da eiendommen 
er for liten til det. I tillegg presiserer rådmannen at søknad om 
skogsbilvei/landbruksvei ble avslått av Follo Landbrukskontor 26.10.2016, noe som 
viser at behovet ikke er reelt.  
 
Rådmannen slutter seg også til klagers anførsel vedrørende hensynet til 
kulturlandskapet. En 965 meter lang bilvei med bredde 3,5 meter vil klart påvirke 
landskapet. Sammenlignet med dagens situasjon vil den aktuelle atkomstveien være 
et inngripende tiltak i kulturlandskapet da den vil kreve store fyllinger/skjæringer pga. 
høydeforskjeller i terrenget. Rådmannen mener veien utvilsomt vil gi området et nytt 
uttrykk som tilsidesetter hensynet til det nokså uberørte kulturlandskapet som er der i 
dag.  
 
Når det gjelder naturmangfoldet plikter kommunen iht. naturmangfoldloven å ivareta 
naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser. Dette gjøres ved bærekraftig bruk og vern, og ved 
arealdisponering som er mest mulig skånsom mot naturen og artsmangfoldet. I 
denne saken har søker bekreftet at den aktuelle veien ikke vil få innvirkning på 
naturmangfoldet i området. Formannskapet har likevel satt som vilkår for 
dispensasjon at dette utredes ytterligere gjennom en faglig kartlegging før 
byggetillatelse eventuelt innvilges. Indirekte betyr dette at verken veien eller boligen 
kan godkjennes før det er foretatt nærmere utredninger i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12, og bekreftet at naturmangfoldet ikke vil bli 
skadelidende som følge av tiltakene.   
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Rådmannen slutter seg imidlertid til klagers anførsel vedrørende friluftshensyn.  
Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde 
seg der de ønsker i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Allemannsretten 
utfordres stadig av utbygging og privatisering. Rådmannen er av den oppfatning at 
den aktuelle veien og fremtidig bolig klart vil få en privatiserende effekt i området som 
vil heve terskelen for allmennhetens ferdsel. Som Lilleheier peker på vil 
privatiseringsvirkningene øke ytterligere ved at både hest- og hundehold krever 
inngjerding av eiendommen. I tillegg vil veien isolert sett forringe landskapet i 
området og redusere allmennhetens generelle naturopplevelse.  
 
Rådmannen slutter seg også til klagers anførsel om at ny bosetting på Tangen vil 
være i strid med statlige planretningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, fordi eiendommen ligger for langt unna Ås sentrum. Dette vil 
som tidligere nevnt skape utfordringer mht. kommunale tjenester som renovasjon, 
hjemmehjelp og skoleskyss.  
 
Formannskapet har i sitt vedtak lagt vekt på at Statens Vegvesen ikke har merknader 
i saken, det har imidlertid både fylkesmannen og fylkeskommunen. Rådmannen viser 
til at frarådinger fra overordnede myndigheter bør tillegges vekt i 
dispensasjonsvurderingen, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd. At Statens Vegvesen ikke har 
merknader i saken er trolig fordi tiltaket ikke vil fordre flere avkjørsler fra fylkes- eller 
riksvei. Dette kan imidlertid ikke være avgjørende i saken.  
 
Når det gjelder tilrettelegging for bevegelseshemmede vil den aktuelle veien trolig 
gjøre området bedre tilgjengelig, men avstanden og veistandarden fra Ås sentrum, 
samt mangelen på parkeringsmuligheter vil være begrensende faktorer for de fleste 
turgåere i utsatte grupper.  
 
Formannskapet har vektlagt at fylkesmannens landbruksavdeling har gitt 
omdisponeringstillatelse etter jordlovens § 9 andre ledd, dette er imidlertid en separat 
vurdering som gjøres etter et annet lovverk enn det kommunens formannskap 
forvalter. Avgjørelsen etter jordloven kan derfor heller ikke tillegges vekt i vurderingen 
av vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2, men er derimot en forutsetning for å 
kunne gå videre med byggesaken. 
 
Formannskapet har også vektlagt at områdets LNF-A-status ikke vil endres ved at 
dispensasjon innvilget. Det stemmer at berørte arealer ikke vil bli omdisponert til 
boligformål ved at dispensasjon innvilges, men Tangen og atkomstveien vil likevel i 
praksis bli å regne som areal avsatt til boligformål, da verken boligen eller 
atkomstveien vil være i tråd med LNF-A-formålet.  
 
Rådmannen slutter seg til klagers anførsel om at det ikke foreligger fordeler som klart 
veier tyngre enn ulempene. Ulempene knyttet til tiltaket, i form av vesentlige inngrep i 
kulturlandskapet, tilrettelegging for spredt boligutvikling samt tilsidesatte natur- og 
friluftslivsinteresser veier etter rådmannens syn vesentlig tyngre enn tiltakshavers 
private utbyggingsinteresse.  
 
Avslutningsvis peker rådmannen på at drøftingssaken fra 2013 ikke kan tillegges vekt 
i vurderingen da saken ikke ble tilstrekkelig utredet etter fvl. § 17. Naboer og berørte 
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grunneiere fikk ikke mulighet til å uttale seg i saken slik de har rett til ved behandling 
av dispensasjonssøknader etter pbl. § 19-2 jf. § 19-1.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen har vurdert klagers anførsler og mener disse utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets 
vedtak av 02.05.2018.  
 
Rådmannen anbefaler at formannskapet omgjør sitt vedtak av 02.05.2018 sak 33/18 
og at klagen tas til følge.  
 
Rådmannen anbefaler at formannskapet avslår søknad om dispensasjon og 
byggetillatelse for etablering av bilatkomstvei til Tangen. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom klagen tas til følge: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak om avslag 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 
 
Alternativ innstilling:  
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
02.05.2018. Vedtak om dispensasjon av 02.05.2018, sak 33/18 opprettholdes og 
klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom vedtak om dispensasjon 
opprettholdes: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 
endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Til sakslisten  
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HTM-61/18 
Eldorlia - klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Saksnr.:  18/00653-4 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 61/18 23.08.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø tar ikke klage på pålegg om tilknytning til 
kommunalt ledningsnett - fra 4 eiendommer i Eldorlia - til følge. 

2. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
behandling.  

 
 
Ås, 02.08.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef Teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø. 
 
Vedlegg: 
1. Uttalelse fra KRD til Fylkesmannen i Hedmark 10-05-2012 
2. 15/17: Avklaring av grensesnitt mellom kommunalt og privat ledningsnett 
3. Informasjon om politisk vedtak og konsekvenser for vann og avløp i Eldorlia 
4. Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
5. Uttalelse til varsel om pålegg om tilknytning - 10.08.2017 
6. Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
7. Klage på pålegg om tilknytning - 26.09.2017 
8. Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
9. Kart Eldorlia med tilknytningspunkt X 
10. Klage på pålegg om tilknytning - 22.06.2018 
11. Svar - Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Perioden 06.07.2015 – 02.12.2016: Korrespondanse med flere av grunneierne i 
området for å få på plass grunneieravtale/rettigheter til å bygge kommunalt 
ledningsnett (sak 15/02436). 
Ulike utkast til grunneieravtale med eier av Eldorlia 12. 
 
Varsel og pålegg for eiendommene Eldorlia 13, 16 og 19 (tilsvarende ordlyd som 
vedlagte brev til Eldorlia 12 – ligger på egen sak per gnr/bnr). 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
De 4 grunneierne som har påklaget vedtaket. 
Dersom HTM ikke tar klagen til følge, sender saksbehandler klagen til FMOA. 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Bygging av kommunalt ledningsnett i Eldorlia ble vedtatt gjennom «Handlingsplan for 
avløp og vannmiljø, 2001 – 2012», men det har ikke blitt gjennomført. Prosjektet står 
også på tiltaksplanen i «Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015 – 2027». 
 
Grunneierne har fått pålegg om tilkobling til kommunalt ledningsnett ved 
Hogstvedtveien. Vedtaket er påklaget fordi de mener at dette medfører urimelig høye 
kostnader for grunneierne. Administrasjonen mener kostnadene og avstanden er 
akseptabel, jf brev fra KRD av 10.05.2012. Bygging av kommunalt ledningsnett i 
Eldorlia vil være i strid med kriteriene gitt i HTM sitt vedtak i sak 15/17.  
 
Fakta i saken: 
I «Handlingsplan for avløp og vannmiljø, 2001 – 2012» ble det vedtatt at Ås 
kommune skulle bygge kommunalt vann- og avløpsnett i Eldorlia. Ledningsnettet 
skulle bygges over eiendommen gnr 50 bnr 1, 10 og 22 (heretter kalt Eldorlia 12). 
Administrasjonen hadde møter og korrespondanse med grunneier i år 2000 for å 
inngå grunneieravtale før arbeidene kunne igangsettes. Det lyktes ikke å inngå noen 
grunneieravtale, og byggingen ble ikke gjennomført.   
 
Kommunalt ledningsnett som ble planlagt for Eldorlia, vil ivareta vann og avløp for 
eiendommene Eldorlia 12, 13, 16 og 19. Dette utgjør per i dag 4 boliger. Boligene har 
i dag privat vannforsyning og private/separate avløpsanlegg. Tre av eiendommene 
har ca. 40 år gamle avløpsanlegg med slamavskiller og sandfilter med utløp til 
landbruksdrenering/bekk. En eiendom har et forsøksanlegg med utslippstillatelse 
som har gått ut på tid. I påvente av nytt ledningsnett, har det ikke blitt gitt pålegg om 
oppgradering av separat avløpsanlegg til disse eiendommene.  
 
I vedleggene har vi lagt ved varsel og pålegg til Eldorlia 12. Disse brevene fra Ås 
kommune er like til alle 4 boligene.  
 
I «Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015 – 2027» ble det satt av kr. 2,5 mill til 
dette prosjektet i 2015-2016. Administrasjonen tok i 2015 på nytt kontakt med eier av 
Eldorlia 12 for å få på plass en grunneieravtale. Til tross for befaringer, møte og 
korrespondanse, kom kommunen heller ikke den gangen i mål med en 
grunneieravtale. Etter ønske fra eier av Eldorlia 12, forsøkte kommunen også å få til 
en avtale med eier av Eldorlia 16, for å få et trasèvalg som eier av nr. 12 kunne 
godta. Kommunen kom ikke til enighet med grunneierne med dette forslaget heller.  
 
I sak 15/17 gjorde Hovedutvalg for teknikk og miljø følgende vedtak: 

1. Følgende faktorer bør som hovedregel legges til grunn for at et ledningsnett 
skal bygges/overtas som kommunalt ledningsnett: 

 Ledningsnettet skal fortrinnsvis ligge på kommunal grunn, eller være 
rettighetsmessig avklart. 

 Ledningsnettet skal normalt betjene minimum 8 
eiendommer/boenheter. 

 Kommunalt ledningsnett skal bygges i henhold til den enhver tid 
gjeldende VA-normen. 

 Kommunal vannledning skal normalt ha tosidig forsyning. 
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2. Vedtaket gjelder også for prosjekter som allerede ligger i vedtatt tiltaksplan for 
vann og avløp.  

 
Bakgrunnen for saken var at administrasjonen ønsket kriterier for hva som skal være 
kommunalt ledningsnett. Dette for å sikre forutsigbarhet og likhet for innbyggerne. Et 
kommunalt ledningsnett i Eldorlia vil ikke tilfredsstille kriteriene i vedtaket, og dette 
ble beskrevet i saksfremstillingen. I saken den gangen skrev kommunen at det er 6 
boliger i Eldorlia, men 2 av disse er allerede tilknyttet gjennom privat ledningsnett 
som ikke har kapasitet for de øvrige boligene.  
 
Med bakgrunn i vedtaket over, ble det i 2017 sendt pålegg om tilknytning til 
kommunalt ledningsnett til de 4 eiendommene. Tilknytningspunkt var ved 
eksisterende kommunalt ledningsnett på vestsiden av Hogstvedtveien. Vedtaket ble 
påklaget. Administrasjonen har i 2018 forsøkt å imøtekomme grunneierne ved at Ås 
kommune tar kostnadene for og arbeidene med boring av ledningsnett under 
Hogstvedtveien - slik at tilknytningspunktet blir på østsiden av Hogstvedtveien. Dette 
pålegget ble også påklaget (22.06.2018).  
 
Vurdering: 
Grunneierne har påklaget vedtaket fordi de mener at kostnadene er urimelige, og har 
etterspurt en plan og en kalkyle. Administrasjonen mener at vi har grunngitt pålegget 
både med lovhjemler og en vurdering av kostnadene i vårt pålegg av 06.06.2018. 
Plan/prosjektering av arbeidet, må grunneierne selv stå for. KRD sin uttalelse av 
10.05.2012 er oversendt grunneierne. Grunneierne er positive til å bli tilkoblet 
kommunalt vann- og avløpsnett, men de klager på vårt vedtak om at de skal bygge 
felles privat ledningsnett frem til kommunalt ledningsnett ved Hogstvedtveien.  
 
Kommunen har satt av kr. 2,5 mill til prosjektet. Dette er kostnader for å bygge et 
kommunalt ledningsnett – med de minstedimensjonene som kreves i kommunens 
VA-norm – både med spillvann, overvann og vann med brannvannskapasitet. Et 
kommunalt vannledningsnett har for eksempel et helt annet krav til hvordan kummer 
bygges/utformes og til avstanden mellom kummene. Dette gjelder spesielt for vann. 
Her ligger det store besparelser for et felles privat ledningsnett kontra et kommunalt 
ledningsnett.  
 
Kommunens budsjett på kr. 2,5 mill gjør at grunneierne mener det blir urimelig 
kostbart for dem å bygge privat ledningsnett. Dersom grunneierne går sammen om et 
felles privat ledningsnett som vi har gitt pålegg om, vil dette kunne bygges med 
mindre dimensjoner, og bli mye rimeligere enn hva et kommunalt ledningsanlegg vil 
koste. Det private anlegget kan bygges med bare vann- og spillvannsledning. 
Overvann kan gå til eksisterende dreneringssystem. Normalt ligger kostnadene for 
denne typen ledningsnett på kr. 2000-3000 per løpemeter – alle kostnader inkludert. 
Avstanden fra X til Y på vedlagte kart er ca. 375 m. I tillegg tilkommer stikkledninger 
inn til det enkelte hus.  
 
Normalkostnaden per bolig i vårt område tilsvarer ca. kr. 100 000. I henhold til 
vedlagte brev fra KRD, kan en kostnad tilsvarende 3 ganger normalkostnaden ligge 
innenfor rammene av andre ledd i §§ 27-1 og 27-2. Dette tilsvarer ca. kr. 300 000 per 
bolig. For 4 boliger betyr dette at kostnadene bør ligge innenfor ca. kr. 1,2 mill. 
Departementet har uttalt at en avstand på 300-600 m ikke kan anses urimelig. 
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Avstanden i dette tilfellet er innenfor 600 m inkludert stikkledninger til det enkelte hus. 
I tillegg kan 4 grunneiere her dele på store deler av kostnadene.   
 
Ås kommune vil fakturere tilknytningsgebyr for vann og avløp etter lav sats. 
Fylkesmannen har i en tidligere klagesak på pålegg om tilknytning (2010) i Ås 
kommune uttalt at tilknytningsavgift og årlige utgifter som utgangspunkt ikke skal tas 
med i vurderingen av om kostnadene er uforholdsmessige.  
 
Hensikten med HTM sin sak 15/17 var å ha klare retningslinje/kriterier for 
administrasjonen for hva som skal ligge til grunn for at et ledningsnett skal være 
kommunalt. Kriteriene for et kommunalt ledningsnett er ikke tilstede i Eldorlia. 
Ledningsnettet betjener bare 4 boliger, det vil ligge på privat grunn uten 
rettighetsmessig avklaring, og det vil ikke være naturlig å bygge ringledning.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Som beskrevet ovenfor, mener administrasjonen at kostnaden er rimelig. Normale 
byggekostnader tilsier en kostnad på ca. kr. 300 000 per bolig – i tillegg tilkommer 
tilknytningsgebyr.  
 
Eiendommene har hittil hatt svært rimelige avløpsanlegg, som normalt skulle vært 
oppgradert for mange år siden. En investering i separat avløpsanlegg, gir et anlegg 
som varer ca. 20 år.  
 
Tilknytning til kommunalt ledningsnett er en stor kostnad nå, men levetiden på 
anlegget vil være 50-100 år. Årlige kostnader/driftsutgifter for separat avløpsanlegg 
er normalt høyere enn årsgebyr for avløp.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Avløp fra 4 boliger i Eldorlia blir per i dag ikke renset i henhold til gjeldende krav til 
utslipp. Dette medfører at fosfor, biologisk stoff og bakterier fra disse eiendommene 
tilføres Hogstvedtbekken.  
 
Alternativer: 

1. Eiendommene får mulighet til å bygge separate avløpsanlegg istedenfor. 
Dette er løsninger som gir mer forurensning. Løsningen er en billigere 
investering for grunneierne i dag, men det er en løsning som er mindre varig. 
Totalt over flere år (både drifts- og investeringskostnader), vil denne løsningen 
trolig bli dyrere. I tillegg vil de da ikke få mulighet til å benytte kommunalt vann. 

2. Ås kommune bygger kommunalt ledningsnett til Eldorlia. Dette er i strid med 
retningslinjer/kriterier gitt av HTM i sak 15/17.  Administrasjonen ser ingen 
løsning på hvordan en grunneieravtale skal komme på plass. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Administrasjonen mener at det foreligger hjemmel for å pålegge tilknytning til 
kommunalt vann- og avløpsnett for disse eiendommene. Avstanden og kostnadene 
er innenfor det departementets brev av 10.05.2012, vurderer som rimelig. 
 
Kriteriene som er gitt for kommunalt ledningsnett i HTM sitt vedtak i sak 15/17, tilsier 
at Ås kommune ikke skal bygge og eie ledningsnett til disse 4 eiendommene i 
Eldorlia. 
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Vår konklusjon er derfor at pålegget opprettholdes og at klagen ikke tas til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-62/18 
Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/02201-8 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 62/18 23.08.2018 
2 Formannskapet 64/18 29.08.2018 
3 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. En ny svømmehall med overliggende fleridrettshall etableres ved Ås 
ungdomsskole til erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 

2. Utbyggingen sees i sammenheng med behovet for utvidelse av Ås 
ungdomsskole og skal fortrinnsvis gjennomføres som et felles byggeprosjekt. 

3. Prosjektet innarbeides i handlingsprogram og budsjett i tråd med behovet for 
utvidet skolekapasitet. 

 
Ås, 12.07.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef teknikk og miljø  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 80/17, 02.11.2017 
F-Sak 73/17, 08.11.2017 
K-Sak 65/17, 22.11.2017 
K-Sak 73/17, 13.12.2017  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i sin behandling den 13.12.2017 (K-Sak 73/17) følgende: 
 
1. Følgende tomter anses som aktuelle for en lokalisering av en ny svømmehall 
/idrettshall i nærhet til Ås sentrum: 

 Alternativ 1 – Ås stadion/Ås ungdomsskole 
 Alternativ 2 – Parkeringsplassen v/Meierikrysset 
 Alternativ 3 – Ås videregående skole 

2. Ås kommune ser positivt på, og tar opp diskusjonen med Akershus 
fylkeskommune omkring samarbeid om bygging av felles stor flerbrukshall lokalisert 
ved Ås videregående. Eventuell svømmehall samlokaliseres med flerbrukshallen, og 
planlegges samtidig. Bygging vedtas separat og er avhengig av finansiering. 
3. Det forutsettes ikke nedbygging av matjord. 
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket utredet saken videre. 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har utredet de tre vedtatte alternative tomtene for en ny svømmehall 
videre. Det er tatt utgangspunkt i utredningen som lå til grunn for Kommunestyrets 
behandling den 13.12.2017 (K-Sak 73/17). 
 
Alternativ 1 – Ås stadion/Ås ungdomsskole 
 
Tomtestatus 
Gnr 61 Bnr 56 og Gnr 61 Bnr 73 eid av Ås kommune. 
Tomtene er regulert til henholdsvis idrettsformål og offentlig eller privat tjenesteyting. 
På Gnr 61 Bnr 56 ligger Ås stadion, tennisbane, parkering. På Gnr 61 Bnr 73 ligger 
fotballhall, klubbhus Ås fotball, treningsbane fotball, Ås modul – Rustad skole og Ås 
ungdomsskole m/svømmehall og idrettshall. 
 
Utbyggingsmuligheter 
Svømmehallen og gymsalene ved Ås ungdomsskole ble oppført i 1965 og begynner 
å nærme seg forventet teknisk levetid. Dagens svømmebasseng har en lengde på 
12,5 m. Tomten er stor nok til å etablere en svømmehall i underetasjen med en 
flerbrukshall på toppen.  
 
Det legges til grunn et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med terapibasseng 
på 8 x 12,5 meter. Det er plass på tomten til en flerbrukshall av samme type som nå 
planlegges ved Åsgård skole og Ås videregående skole (spillflate på 25 x 45 meter).  
 
Nærhet til sentrum, skoler og kollektivtransport 
Tomtene ligger i tilknytning til Ås ungdomsskole og i gangavstand fra Rustad og 
Åsgård skole, samt i nærhet til sentrum og kollektivknutepunkt. 
 
Nærhet til eksisterende og ev nye idrettsanlegg 
En plassering ved Ås ungdomsskole vil sikre nærhet til Ås stadion, fotballhallen og 
tennisbanen. Det er plass til flere anlegg på tomten etter at modulskolen er 
demontert. 
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Økonomi 
En svømmehall bestående av et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med 
terapibasseng på 8 x 12,5 meter og en flerbrukshall med en spillflate på 25 x 45 
meter er estimert til ca. 250 mill. kroner (ekskl. mva) med et prisnivå pr. 01.07.2018. 
Kostnader til riving av eksisterende bygg er medtatt. 
 
Tilskudd fra spillemidler er 10,0 mill. kroner for flerbrukshallen og 20,7 mill. kroner for 
den beskrevne svømmehallen. Samlet tilskudd på 30,7 mill. kroner basert på Statens 
satser for 2018. 
 
Alternativ 2 – Parkeringsplassen v/Meierikrysset 
 
Tomtestatus 
Gnr 42 Bnr 1 eid av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 
Tomtene er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. På tomten ligger i dag 
parkeringsplasser for NMBU. 
 
Utbyggingsmuligheter 
Det er plass til en ny svømmehall på tomten, men dette forutsetter sannsynligvis at 
parkeringsarealet reetableres ett annet sted eller i en parkeringskjeller under hallen.  
 
Det legges til grunn et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med terapibasseng 
på 8 x 12,5 meter. Parkeringskjeller etableres under hele bygget. 
 
Nærhet til sentrum, skoler og kollektivtransport 
Tomtene ligger nær NMBU og Åsgård skole, men forholdsvis langt unna Rustad 
skole og Ås ungdomsskole. I tillegg ligger en slik plassering langt mot vest og lengre 
unna boligområdene øst for jernbanen, noe som sannsynligvis vil føre til noe mer 
bruk av bil enn ved en mer sentral plassering. 
 
Nærhet til eksisterende og ev nye idrettsanlegg  
Pga. tomtens begrensning, er det lite sannsynlig at flere kommunale idrettsanlegg vil  
bli liggende i umiddelbar nærhet til en ny svømmehall.  
 
Økonomi 
En svømmehall bestående av et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med 
terapibasseng på 8 x 12,5 meter og en full parkeringskjeller er estimert til  
ca. 200 mill. kroner (ekskl. mva) med et prisnivå pr. 01.07.2018. 
 
Kostnader for erverv av tomten kommer i tillegg. 
 
Tilskudd fra spillemidler er 20,7 mill. kroner for den beskrevne svømmehallen basert 
på Statens satser for 2018. 
 
Alternativ 3 – Ås videregående skole 
 
Tomtestatus 
Gnr 55 Bnr 97 eid av Akershus fylkeskommune og Gnr 55 Bnr 238 eid av Telenor. 
Tomtene er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. 
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På tomtene ligger Ås videregående skole og en nettstasjon/trafo. 
 
Utbyggingsmuligheter 
Ifm. planleggingen av en utvidelse av Ås videregående skole og etableringen av en 
ny flerbrukshall, har Akershus fylkeskommune signalisert at det ikke er ønskelig å 
etablere en svømmehall på tomten. Dette fordi Akershus fylkeskommune ønsker å 
beholde resterende utbyggingskapasitet til ev. framtidige utvidelser av skolen. 
 
Etter som det er vedtatt at en ny svømmehall ikke skal føre til nedbygging av matjord, 
er det ikke mulig å utvide dagens tomt ved å bruke deler av Dysterjordet.  
 
Ut fra dette vurderes tomten å være uegnet for lokalisering av en ny svømmehall. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Av de to aktuelle alternativene vurderes de miljømessige konsekvensene å være 
minst ved en etablering ved Ås ungdomsskole. Det antas at bruken av bil blir lavere 
ved en lokalisering ved Ås ungdomsskole enn ved Meierikrysset.  
 
Økonomiske konsekvenser og framdrift: 
Ås kommune har allerede en utbetalingsprognose på ca. 1,6 mrd. kroner på vedtatte 
investeringsplaner for perioden 2018-2021. Det vil tilkomme ytterligere behov i tiden 
framover og rådmannen ser det som særdeles krevende å etablere en ny 
svømmehall med dagens økonomiske situasjon. 
 
Det anbefalte alternativet ved Ås ungdomsskole har en estimert kostand på  
ca. 250 mill. kroner. Prosjektet anbefales vurdert sammen med behovet for en 
utvidelse av Ås ungdomsskole. Med dagens prognoser vil det tilsi perioden 2025-30. 
Ved behov for store investeringer på dagens svømmebasseng vil tidspunktet kunne 
måtte forskyves. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at en ny svømmehall vurderes etablert ved Ås ungdomsskole i 
forbindelse med forventet behov for utvidelse av skolekapasiteten på 
ungdomsskolen.  
 
Tomtene ligger i tilknytning til Ås ungdomsskole og i gangavstand fra Rustad og 
Åsgård skole, samt i nærhet til sentrum og kollektivknutepunkt. 
 
En ny svømmehall ved Ås ungdomsskole gjør også at anlegget blir liggende sammen 
med andre kommunale idrettsanlegg. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-63/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  16/02227-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 10/18 21.08.2018 
2 Ungdomsrådet 13/18 21.08.2018 
3 Eldrerådet 8/18 21.08.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/18 21.08.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/18 22.08.2018 
6 Hovedutvalg for helse og sosial 18/18 22.08.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/18 23.08.2018 
8 Administrasjonsutvalget 21/18 29.08.2018 
9 Formannskapet 62/18 29.08.2018 
10 Kommunestyret   
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
Ås, 13.08.2018 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til organisasjonskart  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har hatt samme administrative organisering i 15 år, med unntak av 
utvidelse av antall enheter. Kommunen har i disse årene fått svært mange nye 
oppgaver, det har vært flere reformer, lovendringer og nye planer. Organisasjonen er 
kommet til et punkt der flere stillinger ute ikke nødvendigvis gir optimal effektivitet. 
Det er behov for flere som kan koordinere, se helhet og de store grepene som må tas 
i en stadig mer krevende økonomisk hverdag. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune driver godt, Ås kommune driver billig og scorer bra på statistikker og 
ulike målinger. Hvorfor endre? Ås kommunes forrige organisasjonsgjennomgang var 
i 2003. Den gang hadde kommunen 6000 færre innbyggere enn i dag.  Kommunen 
hadde 816 årsverk mot 1172 i 2018. Oppgaveporteføljen til kommunen har økt langt 
utover befolkningsvekst på de fleste store tjenesteområder disse årene. 
 
Ås kommunes største utfordring er at det må prioriteres mer tverrfaglig samarbeide 
og helhetlig tankegang fremfor å avgrense løsninger til et etatsområde eller 
enhetsområde. Alt henger i større grad sammen og innbyggerne fortjener en 
kommune som tenker slik. Samskaping og teknologi er fremtiden for kommunen for å 
kunne løse oppgavene. Uten mer innovasjon vil ikke det offentlige klare å løse de 
store samfunnsutfordringene de står ovenfor. I dagens omskiftelige og 
endringskrevende arbeidsliv er det på tide å se på hvilket potensiale kommunen har 
for utvikling, forbedring og kontroll til å møte framtidens vekst og utfordringer.  Dette 
må speiles i administrativ organiseringen.  
 
De fleste tjenesteområdene har hatt store reformer med nye og krevende oppgaver 
samt svært mange nye lover og forskrifter å forholde seg til. Kommunen har vokst til 
en kommune med over 20 000 innbyggere og vil vokse videre. Den er kommet over i 
en ny størrelseskategori hvor det ikke holder med bare å fortsette og fylle på flere og 
flere stillinger ute i enhetene, en må se på hele strukturen for å kunne vurdere 
oppgavenivå til beste for innbyggerne.  
 
Eierstyring er et annet område kommunen har svakheter. Kommunen har lagt store 
innbyggeroppgaver og mye ressurser ut i interkommunale selskaper. Eierstyring kan 
bedres blant annet ved at det produseres saker til kommunestyret slik at de kan gi 
retning for ordfører i representantskapet i selskapene. Den kapasiteten er ikke i 
organisasjonen i dag 
 
Store investeringer, tunge anskaffelsesprosesser, stadige reformer som er mer eller 
mindre finansiert og stadig knappere kommuneøkonomi krever at en sikrer god 
kontroll og styring. Dagens organisasjon er svært nær et brekkpunkt på mange 
områder. Rådmannen hevder det er nødvendig å stoppe opp for å sikre hvordan en 
skal ta vare på alt det som er bra og gjøres bra i Ås kommune og samtidig bygge en 
kommune for framtiden. Kommunen er helt avhengig av vekst i forhold til å finansiere 
de investeringer som gjøres. Med åpning av Follobanen og flere studenter til 
universitetet vil veksten komme, men kanskje ikke like linjært framover som de 
seneste årene.  
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Prosessen fram til rådmannens forslag til ny administrativ organisasjonsmodell har 
vært lang. Fra tidlige innspill om opplevde utfordringer i enhetslederforum til - 
sammen med tillitsvalgte og enhetsledere i 2017 mer direkte vurdere hva kommunen 
trenger og hva som må tas vare på av dagens gode løsninger. Deretter flere 
drøftingsrunder i rådmannens ledergruppe på hvilke utfordringer dagens 
organisasjon har, hvilke rapporteringsspenn og oppgavedetaljer den strategiske 
ledergruppen er inne i, i forhold til de viktige langsiktige og strategiske oppgavene 
som stadig skyves på. En har også sett til andre kommuner på omtrent samme 
størrelse. 
 
Våren 2018 sendte rådmannen ut et forslag til ny organisering, på bakgrunn av alle 
drøftinger, med det for øye å gi organisasjonen mulighet for innspill. Det var enkelte 
områder en vurderte kunne ha ulike løsningsalternativer.  
 
Det kom inn 54 høringsinnspill, noe som viser et stort engasjement å være stolte av. 
Engasjerte medarbeidere er bra. Det har vært enkeltmedarbeider, klubber, 
tillitsvalgte, arbeidskolleger, personalgrupper og ledergrupper i noen enheter som har 
svart. Noen har tatt det mer helhetlige blikket, andre har fokusert på det som er i dag 
og atter andre igjen har fokusert på enkeltstillinger og grupper. 
 
Det kan konkluderes med at hovedvekten ser behov for hovedgrepet, men med noe 
ulike begrunnelse. Alle som har ytret seg, er enige i at kommunen har utfordringer i 
samhandling på tvers av tjenester og etater. Mange har kommet med innspill til hvilke 
tjenester som bør samles sammen. Noen vil heller styrke stabene enn å få et 
virksomhetsledd, andre ser det vil øke profesjonalitet og mer enhetlig retning. Noen 
er redd for avstand til sin kommunalsjef og andre vil heller styrke egne områder med 
flere stillinger. Rådmannen vurderer det slik at skal vi jobbe smartere, er ikke flere 
stillinger av det samme, det grepet som bør gjøres nå. 
 
Alle ser det fra sitt nivå og det er klart at rådmannens ledergruppe som har fokus på 
helheten, ser flere utfordringer med dagens organisering enn de som har et 
begrenset ansvars-/ arbeidsområde. Høringsinnspillene vil kunne brukes videre i 
etableringen av ny organisasjon da det er kommet mange forslag til endringer som er 
viktig å løfte opp i det videre arbeidet. 
 
Vurdering: 
Rådmannens ledergruppe har tung kompetanse og mye erfaring både faglig og i 
endringsprosesser.  Dagens administrative organisering, der en i årevis bare har økt 
antall ansatte ute i tjenestene og etablert noen flere enheter (samhandlingsreformen) 
begynner å miste sin hensiktsmessige form.  
 
Det må lages et klart bruddpunkt både i arkivsystem og økonomisystem, derfor er 
startpunkt for ny organisasjon årsskiftet 2018/2019. Ut over det må det glidende 
overganger til. Mange oppgaver skal på plass før ny organisasjon setter seg, men på 
andre områder vil ikke arbeidet starte opp før ny organisasjon er satt. Noen stillinger 
tilsettes på ulike tider i 2019 ut fra økonomien. 
 
Hva er nytt?  
Administrativ toppledelse med rådmann og kommunalsjefer. 
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En kommune som tipper 20 000 krever en ny type organisasjon. Slik rådmannen ser 
Ås kommune er det nødvendig med en mer strategisk administrativ toppledelse med 
rådmann og 4 kommunalsjefer, samt oppdeling i større virksomheter eller 
resultatområder.  Sirkelen kan for enkelte ansatte oppleves som sluttet. For 16 år 
siden hadde kommunen 5 av de 8 stillingene en nå ønsker å gjeninnføre. Behovet for 
å samle flere av dagens enheter under større virksomhetsområder er igjen tilstede. 
 
Virksomheter. 
Tjenesteproduksjonen organiseres i åtte formålstjenlige virksomheter med vekt på 
sammenheng i tjenestene.  Det opprettes et nytt ledelsesnivå i organisasjonen som 
ledere av virksomhetene.  Disse rekrutteres til å tenke brukeren og helhet først 
deretter virksomheten. Det er nødvendig å løse opp organisasjonen for å bruke de 
økonomiske ressursene best framover. I omstillingsprosjektet, der det er øremerket 
midler til endring og utvikling, drives det godt, men det synliggjør også nye behov. I 
dag er kommunen delt i for mange fragmenterte enheter med tilsvarende ansvar og 
myndighet. Trange økonomiske tider med streng budsjettstyring har gjort at 
mulighetene til å løfte blikket, se helhet og eventuelt gi noe for å finne løsninger, har 
gått på bekostning av å holde budsjetter og sikre de tjenestene en har ansvar for.  
Helt forståelig, men vanskelig å komme ut av.  
 
Sentrale stab/støttefunksjoner. 
Et annet grep er dagens sentrale stab/støttefunksjoner.  Rådmannens ledergruppe er 
for dypt nede i praktiske løsninger og mye felles tid går til stabsavklaringer og detaljer 
i drift istedenfor mer helhetlig, strategisk og langsiktig tenkning. Stabslederne vil 
fortsatt være hyppige tilstede i rådmannens ledergruppe, men enkeltvis på saker. Det 
er behov for en egen kommunalsjef for hele det sentrale stabsområdet. Denne deltar 
i rådmannens ledergruppe, men med fullmakter til en del avklaringer underveis med 
stabene. Økt sentralt fokus på beredskap, informasjonssikkerhet, digitalisering av 
tjenester, anskaffelser, samt utvikling, styring og kontroll av organisasjonen tilsier en 
person til å koordinere stabenes arbeids-/ansvarsområde. De sentrale stabene er i 
dag små fagstaber og det er behov for å koordinere ressursene både mellom dem og 
mellom dem og tjenestene. Samtidig vil rådmannens ledergruppe få frigjort tid til en 
mer helhetlig gjennomdrøfting av sentrale og strategiske saker. 
 
Forvaltning og enkeltpersoner. 
Når det gjelder forvaltning og vedtak er dette i dag skilt i ulike etater. Ved å dele dem 
i barn/ unge og voksne vil en sikre at vedtak fattes for mer enn skole og barnehage, 
men hele døgnet om behovet er der. De ulike forvaltningene bør samlokaliseres for å 
ta ut ytterligere synergi. 
 
Oppsummert. 
Rådmannens ledergruppe er foreslått redusert fra 8 til 5 slik at den består av 
rådmann og 4 kommunalsjefer. 
Ås kommune kanaliserer i dag det meste av ressursene til tjenesteytende 
virksomhet. De sentrale stabene er redusert fra 59 til 57 årsverk i den perioden 
kommunen har vokst med 6000 innbyggere. Samtidig har de sentrale stabene store 
oppgaver knyttet til hver nye innbygger og hver nye ansatte. Resultatet blir at flere 
oppgaver skyves ut i tjenesteenhetene. Det har utviklet seg en ulikhet i forhold til 
hvilke enheter som har klart å etablere merkantil hjelp selv i ledige stillinger og hvem 
som ikke har hatt anledning til dette. Det foregår et eget delprosjekt i 
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omstillingsprosjektet vedrørende sentrale staber og forholdet sentral stab/støtte – 
tjenesteenheter. I tillegg jobber en arbeidsgruppe med kartlegging av merkantile 
ressurser i hele organisasjonen. Derfor er stabene i kartet foreslått som de er p.t. Her 
kan det muligens komme noen endringer når prosjektet er ferdig. 
 
Virksomhetene ledes av en virksomhetsleder. Kommunen har i dag 38 enheter og 4 
sentrale staber. I tillegg er det en del stabsfunksjoner ute i etatene.  Antall enheter vil 
variere, men det vil bli endringer i forhold til dagens antall. Minimumsstørrelse på en 
enhet vurderes ut fra hva er effektiv ledelsesressurs. Enhetslederne har i dag fullt 
ansvar delegert fra etatsjefene. Enhetene varierer i størrelse og er like ulike i 
kompleksitet og oppgaver som i størrelse. De er likevel såpass store at det ikke er 
noe alternativ bare å slå sammen et par tre stykker til en ny enhet jevnt utover og 
opprettholde dagens struktur som et par høringsforslag fremmer.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Organisasjonsendringen vil kreve 6 - 7 nye stillinger som virksomhetsledere og en ny 
kommunalsjef. Ressursbehovet gjennomgås og innarbeides i handlingsprogrammet. 
Stillingene lyses ut utover interne. 
 
Blant virksomhetsleders arbeidsoppgaver kan nevnes: 
 Budsjett og rapportering for virksomheten 
 Politiske saker 
 Personalansvar enhetslederne/ eventuelt andre som rapporterer direkte  
 Koordinere arbeidet i virksomheten med kommunens styringsdokumenter og 

planer 
 Delta i virksomhetslederforum for å sikre og bidra til god samhandling på tvers  
 Ansvarlig for å sikre resultater og kvalitet i drifts- og utviklingsoppgaver på tvers 

som digitalisering, klima, internkontroll, beredskap, miljø…… 
 Virksomhetsleder skal tenke samskapingskommune i utvikling av tjenestene 
 Oppfølging av kontrakter og anskaffelser 
Virksomhetsleder skal bidra til tillit til tjenestene gjennom aktiv omdømmebygging og 
samfunnskontakt 
 
Det vil være en trinnvis rekruttering.  Der det vurderes viktig å komme på plass med 
en virksomhetsleder i løpet av høsten 2018 er barn, unge og familier,( en helt ny og 
viktig virksomhet bygd av mange ulike enheter), skole, barnehage, tjenester i 
hjemmet og kultur.  
Teknikk kommer i løpet av 2019 og Sykehjem og boliger fra 2020 når utvidet Moer 
kommer. Dette for ikke å ta for store økonomiske løft med en gang. 
Kommunalsjefene vil ivareta virksomhetsansvaret i overgangen der disse ikke er på 
plass.  
Det vil alltid være pukkelkostnader knyttet til større organisasjonsendringer. 
Rådmannen vurderer disse merutgiftene som moderate i forhold til behovet for en ny 
måte å jobbe på. Dette vil organisasjonen tjene på i det lange løp. 
Omstillingsprosjektet har et årlig omstillingskrav. For å finansiere opp stillinger må 
dette skyves noe på. Rådmannen vil konkretisere dette i handlingsprogrammet. 
 
Alternativer: 
Rådmannen legger fram saken da det vurderes som formålstjenlig å endre struktur 
nå, når organisasjonen er i en omstillingsprosess. Ås kommune kan fortsette med 
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samme hovedstruktur som i dag, men vil måtte gjøre flere organisatoriske grep for å 
sikre bedre samhandling på tvers mellom tjenesteområdene.  Det vil etter 
rådmannens syn ikke nødvendigvis bli en økonomisk bedre løsning. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommunes største utfordring er at det må prioriteres mer tid til strategisk ledelse, 
tverrfaglig samarbeide og helhetlig tankegang fremfor å avgrense løsninger til et 
etatsområde eller tjenesteområde. Alt henger sammen og innbyggerne fortjener en 
kommune som har en kostnadseffektiv organisasjon og strategisk ledelse. 
Samskaping og teknologi er fremtiden for kommunen for å kunne løse oppgavene. 
Uten mer innovasjon vil ikke det offentlige klare å løse de store 
samfunnsutfordringene de står ovenfor. I dagens omskiftelige og endringskrevende 
arbeidsliv er det viktig å utnytte kommunens potensiale for utvikling, forbedring og 
kontroll til å møte framtidens vekst og utfordringer.  Dette må speiles i administrativ 
organiseringen.  
 
Organisasjonsendringen vil kreve 6 - 7 nye stillinger som virksomhetsledere og en ny 
kommunalsjef. Etatsjeftittel endres til kommunalsjef da etatene løses opp og det ikke 
skal være samme sektorvise inndeling som tidligere. 
 
Det er viktig å ha realistiske ambisjoner m.h.t. hvor raskt organisasjonen kan endre 
og utvikle seg. Dette er ikke en organisasjonsendring som vil påvirke brorparten av 
de ansattes daglige arbeid i stor grad fra start, men kravet til omstilling øker i hele 
organisasjonen og i en ny organisasjon vil det også tydeliggjøres etterhvert. Det vil 
derfor gjennomføres en evaluering i 2021 for eventuelt å justere kursen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2019 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-64/18 
Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01807-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/18 23.08.2018 
2 Formannskapet 65/18 29.08.2018 
3 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 

1.  Enheter som er lokalisert i egne bygg, får et rapporteringsansvar for FDV 
kostander de selv kan påvirke. Dette gjelder i hovedsak strømutgifter. 

2. Det bør settes av en 50 % stilling som controller til overvåking, oppfølging og 
rapportering av kommunens strømutgifter på alle kommunens bygg.  Dette må 
sees i sammenheng med oppfølging av EPC prosjektet.  

3. Det igangsettes et prøveprosjekt for rapportering på strømforbruk på skole- og 
barnehagelokaler i 2019 og ordningen evalueres etter to år.   

4. Det arbeides videre med å utvikle en modell for rapportering av andre FDV 
kostnader på kommunale bygg.  Denne modellen må i størst mulig grad 
automatiseres slik at kommunens administrasjonskostnader holdes på et lavt 
nivå.  

5. Det tas utgangspunkt i fordeling av kostander på bygg (anlegg) som allerede 
er etablert i økonomisystemet.  
 

 
 
Ås, 11.07.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
Notat intern husleie  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har som verbalforslag til handlingsprogram 2018-2021 vedtatt 
følgende:  
 
Det legges fram en politisk sak før juni 2018 med mål om at lokalkostnader (FDV) 
budsjetteres på den enkelte enhet, slik at husleie/varme/elektrisitet/vedlikehold mm blir en 
faktisk kostnad for den enkelte enhet. Dette gjøres ikke ved internfakturering, men ved at det 
fastsettes en m2-leie for skolebygg osv. Varme/elektrisitet/vedlikehold mm dekkes av den 
enkelte enhet. 
 
Vurdering: 
Enhetene har i dag budsjettansvar for sine driftsbudsjetter utenom utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av lokaler.  FDV budsjetteres og rapporteres i 
dag på eiendomsavdelingen.  Bakgrunnen for dette er blant annet at kompetansen 
på eiendomsforvaltning er samlet i eiendomsavdelingen. Videre er FDV i stor grad 
styrt sentralt gjennom felles styringssystemer og FDV planer for hele kommunen.  
 
I økonomisystemet er FDV kostnadene fordelt ut på de enkelte bygg på en 
dimensjon som kalles anlegg. Men enhetene rapporterer ikke på kostnader som er 
ført på anlegg.  Disse rapportene brukes i dag kun av økonomi og 
eiendomsavdelingen for analyser og ekstern rapportering.  
 
Som en oppfølging av kommunestyrets verbalvedtak foreslår rådmannen at enheter 
som er lokalisert i egne bygg får et rapporteringsansvar for FDV kostander. Målet 
med dette er å synligjøre kostnadene for enhetene og bevisstgjøre enhetene på 
kostnadsutviklingen. Budsjettavvik vil ikke få økonomiske konsekvenser for det 
resterende driftsbudsjettet til enheten. Men det kan bli aktuelt å sette inn ekstra tiltak 
og oppfølging av enheter som f. eks har en større økning i FDV kostnadene enn 
andre sammenlignbare enheter.  Systemet etableres først for skoler og barnehager 
som en prøveordning.  
 
Overvåking, oppfølging og rapportering på strømforbruk 
Rapporteringen begrenses i prøveperioden til FDV kostnader enheten selv kan 
påvirke.  Dette gjelder da i hovedsak strømutgifter.  Det kan forventes økte 
strømpriser fremover som følge av blant annet økte avgifter på strøm og nettleie.  
Dette taler for at det bør settes inn ekstra tiltak for å redusere strømutgiftene 
fremover.  Gjennom energisparingsprosjektet EPC er kommunen godt i gang med å 
gjennomføre investeringer som skal bidra til energisparing i kommunale bygg.  Det 
etableres et system for rapportering og oppfølging av dette prosjektet.  
 
Kommunen har i dag en oversikt over strømutgifter per bygg/anlegg gjennom sin 
strømmegler.  Her finnes også en modell som viser utvikling i strømutgifter korrigert 
for strømpris og temperatur.   Det må imidlertid settes av ressurser til nærmere 
oppfølging av denne modellen for å dra nytte av informasjonen systemet gir.  Det bør 
derfor settes av en 50% stilling som controller til overvåking, oppfølging og 
rapportering av kommunens strømutgifter.  Gjennom bedre kartlegging og overvåking 
av utviklingen i av strømforbruket på ulike bygg kan strømforbruket reduseres. Dette 
må sees i sammenheng med oppfølging av EPC prosjektet.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Enkel modell for rapportering på strømforbruk 
Et enkelt system som tar utgangspunkt i eksisterende struktur i økonomisystemet og 
strømleverandørens oversikt over strømutgifter per anlegg krever ingen spesielle 
investeringer i systemet. Men det er behov for å sette av administrative ressurser til 
analyse av strømforbruk, rådgivning og rapportering. Dette er estimert til ca. 50 % 
stiling. Stillingen kan muligens finansieres med reduserte strømutgifter.   
 
Rapportering på alle FDV kostnader  
I dag fordeles FDV kostnader i hovedsak på det enkelte bygg og på kostra funksjon.  
Noen fellesutgifter fordeles ikke på bygg/anlegg da det krever en god del ekstra 
ressurser til splitting av fakturaer ved fakturabehandling.  Dersom det skal 
rapporteres på alle FDV kostnader er det nødvendig at eiendomsavdelingen som 
attesterer fakturaer på FDV i enda større grad fordeler alle kostnader på aktuelle 
anlegg/bygg. I dag fordeles noen fakturaer på anlegg/bygg mens andre 
felleskostnader ikke nødvendigvis fordeles på anlegg/bygg.  Det kan på sikt bygges 
opp standard fordelingsnøkler som splitter fakturaer automatisk. Slike løsninger er 
under utvikling av leverandøren av økonomisystemet, men er ikke tilgjengelig for 
kommunen per i dag.   Som en del av prøveprosjektet vil rådmannen vurdere aktuelle 
systemer som kan tas i bruk for å automatisere slike prosesser.  Rådmannen vil ikke 
anbefale å innføre et system som i hovedsak må baseres på manuelle prosesser, da 
det vil øke kommunens administrasjonskostnader.  
 
Ås kommune skal foreta en oppgradering av økonomisystemet høsten 2018. Det 
foreslås derfor at prøveprosjektet igangsettes etter at ny versjon av økonomisystem 
er kommet på plass i 2019.  
 
Andre FDV elementer som blant annet renhold og vedlikehold kan enhetene i 
begrenset grad påvirke.  Videre ligger kompetansen på dette i eiendomsavdelingen 
og det anbefales derfor ikke å gi enhetene fullmakt til å prioritere innenfor disse 
områdene.   
 
Miljømessige konsekvenser: 
Økt bevisstgjøring av FDV kostnader i enhetene kan bidra til at enhetene får mer 
fokus på disse kostandene og dermed reduserer ressursbruken. Tiltak som kan 
redusere strømforbruket vil ha en positiv miljøeffekt.  
 
En stor andel av FDV kostnadene er i vesentlig grad sentralt styrt. Utviklingen går 
også i retning av mer automatisering og sentral styring på FDV området. Dette 
begrenser derfor enhetenes mulighet til å påvirke ressursbruken på mange FDV 
elementer.   
 
Alternativer: 
Et alternativ er å innføre intern husleie med egne internkontrakter med en husleie per 
kvadratmeter.  Rådmannen har også vurdert dette og dette er nærmere beskrevet i 
vedlagt notat. Dette krever betydelig mer administrative ressurser til forvaltning og 
kontraktsoppfølging.  Videre må det tas stilling til utgangsnivået for FDV budsjettet. 
Beregninger som er gjort av eiendomsavdelingen viser at budsjettet for FDV må 
styrkes med 30 mill. kr årlig for komme på et anbefalt nivå for verdibevarende 
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vedlikehold.  I tillegg må det settes av ressurser til utarbeidelse av kontrakter og 
kontraktsoppfølging.  Videre må enhetenes bestillerkompetanse på FDV tjenester 
styrkes. I dag er denne kompetansen samlet i eiendomsavdelingen.  Rådmannen 
anbefaler ikke dette, da dette vurderes å kreve mye administrasjon samtidig som 
forventet gevinst er usikker.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det etableres et prøveprosjekt på rapportering på 
strømforbruk for enheter som er lokalisert i egne bygg.  Det bør settes av en 50% 
ressurs som controller til overvåking, rådgivning og rapportering på strømutgifter.  
 
Videre vurderer rådmannen mulighetene som finnes for å automatisere prosessen for 
attestering av fakturaer slik at fordeling av FDV kostander på bygg enkelt kan 
fordeles. I dag mottas fakturaer på elektronisk format og må manuelt splittes av 
attestant. 
 
 
 
Til sakslisten 
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