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Ås, 16.01.2019 

 
 

Kjetil Barfelt 
leder 

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

 

Delegerte vedtak 
 
1/19 14/00237-48 Delegerte vedtak byggesak - 27.11.2018 - 11.01.2019 
 

Dok.nr. Dokumenttittel Dok. dato Ansvarlig Vedtak 

18/02601-4 Gnr 69 bnr 27 - Kråkstadveien - Nybygg - 
Tomannsbolig HUS 3 - Tillatelse til tiltak 

27.11.2018 ITH Innvilget 

18/02659-5 Gnr 28 bnr 10 - Gamle Mossevei 73 – 
Dispensasjon – Oppføring av ny garasje innenfor 
byggegrense mot vei og godkjenning av allerede 
oppført bod 

28.11.2018 JKNB Innvilget 

16/03853-
15 

Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 38, 40 og 42 - 
Rekkehus – Midlertidig brukstillatelse 

28.11.2018 BSH Innvilget 

16/03858-
20 

Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 44, 46 - 
Tomannsbolig – Midlertidig brukstillatelse 

28.11.2018 BSH Innvilget 

16/03854-8 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 48, 50 - 
Tomannsbolig - Midlertidig brukstillatelse 

28.11.2018 BSH Innvilget 

16/03855-8 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 52, 54 - 
Tomannsbolig - Midlertidig brukstillatelse 

28.11.2018 BSH Innvilget 

16/03856-8 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 56, 58 - 
Tomannsbolig - Midlertidig brukstillatelse 

28.11.2018 BSH Innvilget 

18/02602-8 Gnr 54 bnr 369 - Askeveien 3 A - Enebolig - 
Påbygg - Tillatelse til tiltak - Dispensasjon 

03.12.2018 BSH Innvilget 

18/03459-4 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Nybygg - 
Enebolig Øst - Tillatelse til tiltak og dispensasjon 

06.12.2018 ITH Innvilget 

18/03463-5 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Nybygg - 
Enebolig Vest - Tillatelse til tiltak 

07.12.2018 ITH Innvilget 

17/00936-
41 

Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A - Kommandanten - 
Riving - Igangsettingstillatelse 

07.12.2018 ITH Innvilget 

18/02816-4 Gnr 107 bnr 50 - Fålesloråsen 43 - 
Forstøtningsmur - Tillatelse til tiltak - 
Dispensasjon 

11.12.2018 BSH Innvilget 

17/01356-
30 

Gnr 44 bnr 10 - Brekkeveien 35 - Riving - Enebolig 
og uthus - Ferdigattest 

12.12.2018 ITH Innvilget 

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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17/01356-
27 

Gnr 44 bnr 10 - Brekkeveien 35 A - Nybygg - 
Enebolig - Midlertidig brukstillatelse 

12.12.2018 ITH Innvilget 

17/01356-
28 

Gnr 44 bnr 10 - Brekkeveien 35 B - Nybygg - 
Enebolig - Midlertidig brukstillatelse 

12.12.2018 ITH Innvilget 

18/01853-
14 

Gnr 107 bnr 310 - Veidemannsveien 8A - Nybygg 
- Tomannsbolig - Igangsettingstillatelse 1 

14.12.2018 ITH Innvilget 

18/03665-5 Gnr 60 bnr 47 - Haugerudveien 52 - Nybygg - 
Enebolig vest - Tillatelse til tiltak 

14.12.2018 ITH Innvilget 

16/00310-
64 

Gnr 42 bnr 1 - Drøbakveien 31 - Rehabilitering - 
Tilbygg - Ferdigattest 

21.12.2018 ITH Innvilget 

13/00074-
50 

Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 og 27 - Nybygg 
- Industri/Lagerbygg - Igangsettingstillatelse for 
resterende arbeider 

21.12.2018 ITH Innvilget 

16/03870-
36 

Gnr 107 bnr 677 - Elgjartunveien 32 B og C - 
Nybygg - Tomannsbolig - Ferdigattest 

03.01.2019 ITH Innvilget 

17/01663-
17 

Gnr 116 bnr 1 - Kaksrud gård - Omlegging av vei - 
Ferdigattest 

03.01.2019 ITH Innvilget 

19/00075-2 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Garasje - 
Rivetillatelse 

11.01.2019 ITH Innvilget 

14/02455-
22 

Gnr 100 bnr 16 - Kongeveien 133 - Enebolig - 
Ferdigattest 

11.01.2019 BSH Innvilget 
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Saker til behandling  

HTM-1/19 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - 
Miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02835-140 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/19 24.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1) Alternativ C1 legges til grunn for anleggstrafikk til byggeområdet i Skogveien. 
 
2) Det tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, uten 

særskilt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
3) Miljøoppfølgingsplan for del av Skogveien, datert 1.11.2018, tas til orientering. 

 
 

 
Ås, 14.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Miljøoppfølgingsplan til rammesøknad med vedlegg, datert 1.11.2018 
2. Redegjørelse for plassering av brakkerigg, datert 12.01.2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om rammetillatelse 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Dyrø Moen Arkitekter AS 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Det er søkt rammetillatelse for oppføring av 9 boligblokker for studenter samt 
opparbeidelse av tilknyttet uteareal i henhold til reguleringsplan R-311 for del av 
Skogveien, vedtatt av Ås kommunestyre i møte 20.06.2018, K-sak 41/18. 
 
Med søknad om rammetillatelse er det sendt inn forslag til miljøoppfølgingsplan, 
vedlagt denne saken som vedlegg 1, i tråd med reguleringsplanens bestemmelser. 
 
I henhold til kommunestyrevedtaket, skal forslag til miljøoppfølgingsplan behandles 
politisk. 
 
I tillegg til innsendt miljøoppfølingsplan, er det varslet om plassering av brakkerigg i 
tilgrensende friområde i bruk som balløkke. 
 
Miljøoppfølgingsplanen fastsetter miljømål for prosjektet, beskriver roller og ansvar, 
vurderer miljørisiko for enkelttema og redegjør for tiltak og oppfølging av 
miljømålene. Miljøoppfølgingsskjema i kapittel 8 i miljøoppfølgingsplanen beskriver 
de anbefalte tiltakene innenfor hvert tema og hvem som er ansvarlig for oppfølging, 
side 36-41. 
 
Særlig viktige miljøhensyn for bebyggelsen i Skogveien er forholdet til nærmiljø, 
herunder trafikksikkerhet knyttet til anleggstrafikk, parkering for etablert 
boligbebyggelse i byggeområdet i anleggsperioden, samt hensyn til støy og støv fra 
byggearbeid. Videre skal verdifull vegetasjon ivaretas der det er mulig, og riveavfall 
og mulig forurenset grunn må håndteres på miljøforsvarlig vis. 
 
Byggingen skal etter planen foregå over en periode på nesten tre år. Byggetrinn med 
rekkefølge for oppføring av de nye blokkene og rivning av eksisterende bygg er 
illustrert i foreslåtte faseplaner (1-4), side 8-9. 
 
Alternativer til atkomstvei og tiltak for trafikksikkerhet i anleggsperioden er vurdert, og 
redegjort for på side 9 i miljøoppfølgingsplanen. Fire alternativer til anleggsvei er 
vurdert, med anbefaling om bruk av Lyngveien og Samfunnsveien via Utveien som 
enveiskjørt anleggsvei. 
 
Videre er prinsipper for kommunikasjon med berørte under byggeperioden redegjort 
for. Her gjelder at det skal etableres en egen facebook-side med fortløpende 
informasjon, oppslag ved anleggsområdet, naboinformasjon som sendes ut per brev 
til de som ønsker det, og det skal holdes egne møter med berørte og barnehager i 
området. Det vil være oppnevnt en egen miljøansvarlig ved gjennomførelsen av 
byggeprosjektet. 
 
For oppføring av brakkerigg tilknyttet byggeområdet, er det også vurdert fire 
alternative plasseringer, med anbefaling om bruk av en balløkke i direkte tilknytning 
til byggeområdet syd for Utveien. 
 
 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.01.2019  Side 6 av 51 

 

 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer den innsendte miljøoppfølgingsplanen som grundig utarbeidet, 
og i tråd med mal fra norsk standard om miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (NS 
3466:2009). Alle tema som gjennom reguleringsprosessen er vurdert å være 
vesentlig for miljøoppfølging i området er vurdert med alternativer, forslag til 
avbøtende tiltak, og det er fastsatt hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. 
 
Støy og støv 
Det er utarbeidet støv- og støyprognose, samt miljøsaneringsbeskrivelse for rivning 
av gamle bygg. I tillegg er det gjort vurdering av tiltak for å begrense støy og støv fra 
anleggstrafikken. 
 
For forhold som berører støy vurderes behov for pelearbeider som mest kritisk. Flere 
avbøtende tiltak er anbefalt, herunder mulighet for å pele med utstyr som genererer 
minst mulig støy. Støyarbeid skal varsles berørte naboer i tråd med retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/16. Spesielt støyende aktivitet skal 
varsles separat og senest en uke før arbeidet starter i tråd med veilederen. 
 
Planlagt spuntarbeid vurderes å kunne gjennomføres innenfor én arbeidsdag, og 
vurderes derfor som mindre vesentlig. Øvrig unødig støy skal unngås.  
 
Anleggsvei 
Fire alternativer til anleggsvei er vurdert i miljøoppfølgingsplanen. Alternativene er 
redegjort for i kapittel 3.1, side 9. 
 
Tiltakshaver anbefaler at alternativ C1 legges til grunn for valg av anleggsvei. Her 
føres anleggstrafikk inn fra fylkesvei 152 via Lyngveien inn til byggeområdet, og 
trafikken føres ut via Utveien og Samfunnsveien. 
 
Flere tiltak er anbefalt for å sikre anleggsveien for gående og syklende i området, 
herunder sikring av Skogveien og Høgskoleveien som skolevei med skilting for å 
hindre at anleggstrafikk forviller seg inn på disse veiene, og at det etableres 
midlertidig enveiskjøring langs Lyngveien og Utveien med separering av gående og 
syklende ved bruk av sikkerhetsgjerde. Egen skiltplan og illustrerte prinsipper for 
separering av anleggstrafikk fra gående og syklende er beskrevet i 
miljøoppfølgingsplanens kapittel 6.5, side 32-33. 
 
I tillegg bør beboertrafikk fra etablerte studentboliger separeres fra anleggstrafikken, 
og det bør etableres midlertidig parkering for beboere utenfor byggeområdet. 
 
«Kiss- and ride»-løsning ved Kaja barnehage skal sikres ved at det etableres 
midtrabatt i veibanen og ved å etablere fartssenkende tiltak i Utveien ved atkomsten 
til barnehagen. 
 
I tillegg er det behov for å etablere en kontor- og brakkerigg for byggeorganisasjonen 
i nær tilknytning til byggeområdet, med egen parkeringsplass.  
 
Tilbakeføring av veier, friområder og grønnstruktur i byggeområdet er byggherres 
ansvar etter endt anleggsperiode. 
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Rådmannen vurderer disse foreslåtte tiltakene for trafikksikkerhet i anleggsperioden 
som hensiktsmessige, og legger til grunn at løsningene er gjennomgått med berørte, 
særlig med tanke på sikring av barnehagen. 
 
Etablering av kontor- og brakkerigg 
Det er vurdert fire alternativer til etablering av kontor- og brakkerigg til å huse 
byggeorganisasjonen i byggeperioden. Alternativene er gjennomgått i egen 
redegjørelse, vedlegg 2. Av disse alternativene er tre lokaliseringer foreslått innenfor 
byggeområdet, og ett alternativ er lokalisert i et tilknyttet friområde benyttet som 
balløkke direkte syd for byggeområdet. 
 
I vurderingen av de ulike alternativene vurderes alternativet i friområdet å ha færrest 
ulemper for hensiktsmessig gjennomføring av byggeprosjektet. Her er særlig hensyn 
til studentboligene som skal være i bruk under byggeperioden, bevaring av verdifull 
vegetasjon i grønnstrukturen som skal omkranse ny bebyggelse, konflikt med vann- 
og avløpsledninger, og etablering av parkeringsplasser for ny bebyggelse 
fortløpende under byggeperioden vektlagt i vurderingen. 
 
I henhold til byggesaksforskriften (SAK10 § 4-2), er plassering av særskilte bygninger 
eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt unntatt fra 
alminnelig byggesaksbehandling. Direkte tilknytning omfatter i forskriften også 
nabotomt på motsatt side av vei eller plass. Ettersom lokaliseringen er foreslått i et 
område avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel, skal kommunen likevel ta 
stilling til om det bør søkes særegen dispensasjon for etablering av det midlertidige 
tiltaket. 
 
Rådmannen deler tiltakshavers vurdering av at etablering av brakkerigg i det 
tilknyttede friområdet gir færrest ulemper for gjennomføring av anleggsperioden og 
etterbruk, selv om det er uheldig at et friområde på Kaja må tas i bruk som midlertidig 
riggområde. 
 
Rådmannen vurderer videre at en særegen søknad om dispensasjon i dette tilfellet 
ikke er nødvendig, all den tid det dreier seg om et midlertidig anlegg i direkte 
tilknytning til byggeområdet. Skulle et annet alternativ være mer hensiktsmessig, vil 
det uansett være uheldig å opprettholde en lekeplass i et område i direkte tilknytning 
til byggeområdet. Rådmannen forventer at friområdet blir istandsatt etter endt 
byggeperiode. 
 
Øvrige tema 
I tillegg til tema som var særlig vesentlige i behandlingen av reguleringsforslaget, er 
også øvrige tema for miljøoppfølging i prosjektet vurdert i miljøoppfølgingsplanen.  
 
Dette gjelder vurdering av behov for tiltak for å sikre bevaring av verdifull vegetasjon, 
bevaring av avsatt kulturminne, forurensning av jord og vann, og håndtering av 
miljøfarlige stoffer og avfall i anleggsperioden. I tillegg er fare for setningsskader i 
nærområdet vurdert. Det er vurdert avbøtende tiltak for alle tema, og fastsatt 
ansvarlig part for gjennomføring av tiltakene. 
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Rådmannen vurderer de øvrige forhold vurdert i miljøoppfølgingsplanen å være 
tilfredsstillende. 
 
Alternativer: 
 
1. Tiltak beskrevet i Alternativ B for trafikksikkerhet for anleggstrafikk. 
 
2. Alternativ 2 for lokalisering av brakkerigg. 
 
3. Forutsatt bruk av friområdet til etablering av brakkerigg må det søkes om 

særegen dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer de anbefalte tiltakene, herunder lokalisering av brakkerigg i 
friområdet syd for Utveien og valg av alternativ C1 som anleggsvei med tiltak for å 
sikre trafikksikkerheten i anleggsperioden, som hensiktsmessige. Det legges til grunn 
at veier, friområder og grønnstruktur i området skal tilbakeføres av tiltakshaver etter 
at anleggsperioden er over.  
 
Ettersom det anbefalte riggområdet er i direkte tilknytning til byggeområdet, og skal 
etableres som et midlertidig tiltak, vurderes det ikke som nødvendig å søke særegen 
dispensasjon for å etablere tiltaket, i henhold til byggesaksforskriftens § 4-2. 
 
Rådmannen er enig i tiltakshavers vurdering av at valg av anleggsvei gir færrest 
ulemper og er best egnet for de aktuelle trafikksikkerhetstiltakene. Gjennomføring av 
tiltak for trafikksikkerhet under anleggsperioden vurderes å være tilstrekkelig 
ivaretatt.  
 
Rådmannen vil understreke at ansvar for innhold og oppfølging av 
miljøoppfølgingsplanen ligger hos byggherre og ikke hos kommunen, på tross av 
politisk behandling av miljøoppfølgingsplanen. 
 
For øvrig tas miljøoppfølgingsplanen til orientering. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-2/19 
R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  16/00825-34 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2/19 24.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kjølstadhøgda, som 
vist på kart datert 19.10.2017, med reguleringsbestemmelser datert 10.11.2017. 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Ås, 08.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet: 12.07.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang 27.09.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang 24.01.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
1. Plankart, datert 19.10.2017 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 10.11.2017 
3. Planbeskrivelse, datert 10.11.2017 
4. Geoteknisk rapport, datert 30.03.17 
5. Trafikknotat, datert 01.11.2016 
6. Kryssløsning fylkesvei 
7. ROS-analyse, datert 06.11.2017 
8. Merknader til oppstart 
9. Forslagsstillers kommentar til merknader 
10. Bane NORs uttalelse, datert 29.08.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Området er uregulert, og er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, vedtatt 
03.02.2016. 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av 8 nye eneboliger. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av tiltakshaver Fiks bolig 
AS. 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er 14,6 daa stort, og ligger på Kjølstadhøgda nord i Ås kommune, på 
grensen mot Ski kommune. Avstanden til Ås sentrum er om lag 5,5 km, og 
avstanden til Ski sentrum er om lag 2,4 km. 
 
Planområdet avgrenses i nord, vest og sør av LNF-områder, og av boligfeltet 
Kjølstadhøgda med 14 eneboliger i øst. Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse av 
feltet med 8 nye boliger. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av to 
eneboliger i god stand, samt en låve som planlegges fjernet. For øvrig består 
planområdet av dyrket mark. 
 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 12.07.2016. Planens innhold er kort redegjort 
for under, og mer detaljert i vedlagte planbeskrivelse. 
 

  
Figur 1 t.v. Utsnitt fra kommuneplan for Ås vedtatt 3.2.2016. T.h. Utsnitt fra reguleringskart for 
Kjølstadhøgda 
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Figur 2 Flyfoto av planområdet 

Landskap og naturmangfold 
Sørlig del av planområdet er i dag et åpent jordbruksareal, som gir gode siktlinjer til 
jordbrukslandskapet på Kjølstad for boligene i nord. Planområdet avgrenses i vest av 
tett blandingsskog, som også dekker deler av planområdet i nord. 
 
Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor området. 
 
Grunnforhold 
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser av planområdet (vedlegg 4). 
Boringene tyder ikke på bløt, sensitiv leire eller kvikkleire/sprøbruddmateriale på 
tomta. Rapporten konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. 
 
Arealbruk og bebyggelse 
Planområdet er i stor grad ubebygd, med unntak av to eneboliger på gnr/bnr 65/27 
og 65/19, samt en låve på 65/4,6. Tilgrensende bebyggelse består i hovedsak av 
eneboliger med saltak i to etasjer over kjeller. 
 
Planforslaget legger til rette for å videreføre dagens tetthet, tomtestørrelse og 
typologi på Kjølstadhøgda. Innenfor BFS3 og BFS4 tilrettelegges det for en fradeling 
av fire nye tomter på hvert av feltene, med en minimumsstørrelse på 750 m² pr. tomt. 
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Bestemmelsene sikrer at det kun kan opprettes 4 nye tomter på hvert felt. Det åpnes 
også for muligheten til å opprette færre, men større tomter. 
 
Det skal avsettes 1 daa til lekeplass til felles bruk for nye og eksisterende boliger. 
 
Vei og trafikk 
Kjølstadhøgda er knyttet til Fv. 152 Åsveien med et T-kryss som ligger i Ski 
kommune. Dagens trafikk på Åsveien er 7.000 ÅDT, mens dagens bilturproduksjon 
til/fra Kjølstadhøgda er beregnet til 57 ÅDT. 
 
Nærmeste bussholdeplass (Kjølstadhøgda) er lokalisert om lag 250 meter fra 
planområdet, og har bussavganger hvert tiende minutt til Ås og Ski sentrum. 
Reisetiden til Ski stasjon er 6 minutter, mens reisetiden til Ås sentrum er 8 minutter. 
Sydgående busstrafikk stanser i dag i avkjøringsarealet inn til Kjølstadhøgda. 
Planforslaget innebærer en oppgradering av denne løsningen, med ny busslomme 
sør for innkjøringen til Kjølstadhøgda, som vist på vedlagte veitegning (vedlegg 6). 
Løsningen er i tråd med gjeldende reguleringsplan i Ski kommune, og reguleres 
derfor ikke i planen for Kjølstadhøgda. Planforslaget ble først innsendt uten at 
løsningen var godkjent av Statens vegvesen. Godkjenningen er senere gitt i brev 
29.06.2018 
 
Intern privat boligvei foreslås utvidet fra 3 meter til mellom 3,5 og 4 meters bredde. 
 
Parkering 
Parkering skal opparbeides på egen tomt. Det skal opparbeides to parkeringsplasser 
for hver boenhet, enten som åpne plasser eller i carport/garasje. Maksimal tillatt 
størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m² per. boenhet. 
 
Etablering av hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje 
På oppdrag fra Jernbanedirektoratet planlegger Bane NOR en ny tilkobling mellom 
Østre og Vestre linje mot Oslo, samt plassering av et nytt hensettingsanlegg. Aktuelle 
områder for plassering av hensettingsanlegget ble utredet i rapporten Hensetting 
Østlandet, fra 2015. Kjølstadhøgda ble i rapporten vurdert som ett av flere aktuelle 
områder.   
 
Planinitiativet for hensettingsanlegget og ny avgrening Østre linje, ble oversendt 
kommunen 07.11.2018. Her inngår Kjølstadhøgda som en del av utredningsområdet 
for nye jernbanetiltak. Det framgår av planinitiativet at Bane NOR vil vurdere minst to 
traséer for Østre linje, med utgangspunkt i alternativene som ble utredet i 
konseptvalgutredningen fra 2015, vist på figur 3. Nøyaktig plassering av traséen er 
per i dag uavklart, og det er usikkert i hvilken grad boligfeltet Kjølstadhøgda vil 
påvirkes av tiltaket. I planinitiativet redegjør Bane NOR for at Kjølstadhøgda ikke 
lenger vurderes som et aktuelt areal for nytt hensettingsanlegg, grunnet 
konsekvensene for dyrka mark. Boligfeltet vil derfor ikke påvirkes direkte av dette 
tiltaket. 
 
Planinitiativet ble behandlet i HTM 06.12.2018, og skal behandles i formannskapet 
30.01.2019 og i kommunestyret 13.02.2019. HTMs innstilling til formannskapet lyder 
som følger: 
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Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til 
Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående 
kommunedelplanprosess. 
 
[…] 
 
Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 
hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

 
Øvrige punkter i HTMs vedtak dreier seg om forhold som ikke berører 
reguleringsplan for Kjølstadhøgda, bl.a. utredning av hensettingsanlegg under 
bakken i Kjølstadskogen (vest for vestre linje). Dersom HTMs innstilling videreføres 
av formannskapet og kommunestyret, har Bane NOR stipulert en framdrift der 
planforslag med KU førstegangsbehandles i kommunen våren 2020, og vedtas 
høsten 2020. 
 

 
Figur 3 Traseene for Østre linje som vil bli utredet av Bane NOR 
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Bane NOR har i uttalelse til planforslag for Kjølstadhøgda (vedlegg 10) anmodet på 
det sterkeste om at planforslaget ikke tas opp til behandling før det foreligger en 
nærmere avklaring av arealbehov knyttet til jernbanetiltakene i området. 
 
Tidligere behandling av saken 
Forslag til reguleringsplan for Kjølstadhøgda ble lagt frem for HTM 27.09.2018. 
Grunnet usikkerheten knyttet til arealbehovet for jernbanetiltakene, anbefalte 
rådmannen at behandling av planforslaget skulle utsettes til etter at planinitiativet for 
jernbanetiltakene var behandlet. Det ble forutsatt at Bane NORs planinitiativ ville 
behandles i løpet av fjerde kvartal 2018. Utvalget fattet følgende vedtak om 
utsettelse:  
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 utsettes behandlingen av R-
308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda, inntil planinitiativsak for nye 
jernbanetiltak i området er behandlet. Planforslaget legges ikke ut til offentlig 
ettersyn etter bestemmelsene i § 12-10. Utsettelsen skal maksimalt vare ut 
2018. 
 

Ettersom utsettelsen skulle begrenses til utgangen av 2018, legges planforslaget nå 
fram for ny politisk behandling, etter ønske fra tiltakshaver. 
 
Sammendrag av forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeid ble varslet 07.08.2016. Innkommende merknader til varsel 
om oppstart er oppsummert og kommentert av tiltakshaver i vedlegg 9. 
 
Det ble mottatt 8 merknader fra følgende offentlige og private berørte parter: 
 
Akershus fylkeskommune 
Fylkeskommunen opplyser om at det ikke er kjente automatisk fredede kulturminner 
på eiendommen. En nærmere utredning av forholdet til fornminner anses ikke som 
nødvendig. Ved funn av fornminner skal arbeidet straks stanses, og Akershus 
fylkeskommune varsles. 
 
Fylkesrådmannen vurderer at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og 
gjeldende regionale planer. De viser for øvrig til målsetningen i regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus, om at persontransportveksten i området skal tas 
med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til orientering. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen mener at boligområdet må vurderes tatt ut av kommuneplanen når 
denne skal rulleres, med bakgrunn i nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål, samt 
føringene i regional plan for areal og transport. Fylkesmannen fraråder derfor at 
reguleringsarbeidet fortsetter. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Rådmannen viser til at jordvern og 
utbyggingsmønster har vært vurdert ved rullering av kommuneplanen, og vil ikke 
anbefale at planprosessen stanses med bakgrunn i disse hensynene.  
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Kommuneplanens funksjon som et forutsigbart styringsdokument vektlegges i denne 
saken. Det vektlegges også at ny utbygging er av begrenset omfang og legges til et 
etablert boligfelt med god kollektivdekning. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen vurderer at planen må sendes på høring i både Ski og Ås 
kommune, ettersom planområdet berører begge kommunene. 
 
Vegvesenet støtter fylkesmannens vurdering om å stanse reguleringsarbeidet med 
bakgrunn i føringene i regional plan for areal og transport. 
Dersom reguleringsarbeidet fortsettes, vurderer vegvesenet at det er behov for å 
belyse de trafikale konsekvensene av tiltaket. For å ivareta trafikksikkerheten bør 
følgende tiltak utredes: 
- Utbedring av avkjørsel til fylkesveien 
- Etablere tilrettelagt forgjengerkryssing til gang/sykkelvei til bussholdeplass 
 
Detaljplan for kryss med Fylkesveien må være utarbeidet og godkjent av Statens 
vegvesen før planen sendes ut på offentlig høring. 
 
Rådmannens kommentar: Detaljplan for kryss til fylkesveien er godkjent av Statens 
vegvesen, og er i tråd med gjeldende regulering i Ski kommune. Se også kommentar 
til fylkesmannen vedrørende regional plan. 
 
Jernbaneverket 
Jernbaneverket har ingen merknader til varsel om oppstart. 
 
Hafslund nett AS 
Hafslund nett påpeker at elektrisk anlegg må tas hensyn til i planarbeidet. De 
opplyser om en nedgravd høyspenningskabel i området, og en frittliggende 
nettstasjon innenfor planområdet. Ny bebyggelse vil kunne medføre behov for en ny 
nettstasjon. Nettstasjonen har en byggegrense på 5 meter, og nettselskapet må ha 
kjøreadkomst og adgang til nettstasjonen. 
 
Høyspenningskabler under bakken skal ikke tegnes inn på reguleringskartet. 
Arealer som brukes til frittliggende nettstasjon avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «andre typer bebyggelse og anlegg», 
energianlegg. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Tilgang til nettstasjonen er ivaretatt. 
 
Follo Ren IKS 
Viser til §8 i Ås kommunes renovasjonsforskrift. Gjelder spesielt vendehammer 
tilpasset lastebil klasse L. 
 
Rådmannens kommentar: Vendemulighet for renovasjonskjøretøy er ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Kristine Rogstad, gnr/bnr 65/1 
Hun er hjemmelshaver av jordet nord for planområdet, og vil ikke akseptere en 
eventuell veiutvidelse på bekostning av dyrket mark. 
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Det konstateres at det er foretatt flatehogst på 65/23 inntil skogen til 65/1. Dette kan 
medføre fare for vindfall på gjenværende skog. Grunneier av 65/1 skal ikke holdes 
ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av vindfall o.l. 
 
Hun ønsker ikke at jordet tilhørende gnr/bnr 65/1 brukes som lagringsplass for snø. 
Utbygger må ha snødeponi på egen tomt. 
 
Skogen tilhørende 65/1 kan ikke brukes av beboere som fyllplass for hageavfall o.l. 
Hun gjør oppmerksom på at 65/1 har adkomst bl.a. til egen skog langs vei på 
vestsiden av planområdet. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Veiutvidelse langs eksisterende 
atkomstvei vil i svært begrenset grad skje på bekostning av dyrket mark. 
 
Aud Merete Rambøl og Ingvald Oskar Halvorsen, gnr/bnr 65/27 
De er beboere innenfor planområdet og ønsker at ny bebyggelse i minst mulig grad 
ødelegger for deres utsikt sørover. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Noen begrensninger i utsikten må 
påregnes. 
 
Rådmannens vurdering: 
Hensettingsanlegg og ny trasé for Østre linje 
Rådmannen har tidligere anbefalt at planforslag for Kjølstadhøgda ikke legges ut til 
offentlig ettersyn, grunnet usikkerheten knyttet til arealbehovet for nye jernbanetiltak i 
området. Det fremlagte planinitiativet fra Bane NOR utelukker plassering av nytt 
hensettingsanlegg på Kjølstadhøgda, som tidligere har vært foreslått. Planinitiativet 
gir ingen endelig avklaring av trasévalg for østre linje, men fremholder de to 
alternativene fra konseptvalgutredningen som utgangspunkt for videre planarbeid. I 
HTM-møtet 06.12.2018 presenterte Bane NOR også et tredje alternativ, som legges i 
større avstand fra Kjølstadhøgda. Slik alternativene nå er skissert, vurderer 
Rådmannen at forslag til reguleringsplan for Kjølstadhøgda ikke er i direkte konflikt 
med ny avgrening til Østre linje. Ny østre linje kan gi økt støy for nye og eksisterende 
boliger på Kjølstadhøgda, avhengig av hvilken trasé som velges. Behov for 
støydempende tiltak må utredes i forbindelse med Bane NORs planarbeid.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Alternativet er å 
utsette videre behandling av reguleringsplan for Kjølstadhøgda til jernbanetiltakene i 
området er endelig avklart, ved planvedtak tidligst høsten 2020. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planområdets beliggenhet, om lag 2,4 km fra Ski sentrum og 5,5 km fra Ås sentrum, 
er utenfor de prioriterte vekstområdene i regional plan for areal og transport. I disse 
områdene skal det kun legges opp til en svært begrenset vedlikeholdsvekst for å 
opprettholde stabile bomiljø. På bakgrunn av disse føringene mener Statens 
vegvesen og Fylkesmannen at kommunen bør vurdere området tatt ut av 
kommuneplanen ved neste rullering. 
 
Rådmannen legger vekt på at kommuneplanen bør gi mest mulig forutsigbarhet for 
alle som berøres av den, herunder også eiendomsutviklere og naboer, og mener 
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derfor det vil være uheldig å stanse reguleringen av området. Rådmannen vil 
understreke at utbygging i denne avstand fra sentrum bør være av et begrenset 
omfang, i henhold til prinsippet om at noe vedlikeholdsvekst kan tillates i etablerte 
boligfelt med god kollektivdekning. Planforslagets begrensning på åtte nye 
eneboliger vurderes å være i tråd med disse føringene, og kan tilføre positive 
kvaliteter til det eksisterende boligfeltet. Rådmannen legger vekt på at området 
betjenes av busslinje 510, som har hyppige avganger til Ås og Ski sentrum. 
Planforslaget er således i tråd med kommuneplanens føringer om at det skal 
tilrettelegges for boligbygging langs bussakser. 
 
Vei og trafikk 
Det vurderes at planforslaget vil utgjøre et positivt bidrag til trafikksituasjonen på 
Kjølstadhøgda, både for dagens og nye beboere. Opparbeiding av ny busslomme på 
vestsiden av fylkesveien, samt en ny fotgjengerovergang til holdeplassen på 
østsiden, vil bedre trafikksikkerheten for gående og kollektivreisende. 
 
Internt i planområdet foreslås atkomstveien utvidet til mellom 3,5 og 4 m bredde. Ved 
oppstart av planarbeidet anbefalte kommunen en utvidelse av veien til 4 m, av 
hensyn til vedlikehold og trafikksikkerhet. Dette har ikke blitt vurdert som 
gjennomførbart for hele strekningen, grunnet konflikter med en trafostasjon og 
tilgrensende jordbruksareal. Veibredden som foreslås vurderes likevel som 
tilfredsstillende, og som en forbedring fra dagens situasjon. Veien skal være privat og 
skal ikke driftes av kommunen. 
 
Arealbruk og bebyggelse 
Planforslaget viderefører dagens boligtypologi, tomtestruktur og karakter på 
Kjølstadhøgda, og vurderes således som godt tilpasset omkringliggende bebyggelse 
og områdets beliggenhet. 
 
Barns interesser 
Etablering av lekeplass innenfor planområdet vurderes å bidra positivt til barns 
interesser på Kjølstadhøgda. Det er i dag ingen offentlige lekearealer innenfor 
boligfeltet, og planforslaget bidrar således med nye kvaliteter også for eksisterende 
boliger. 
 
Rådmannen anser det imidlertid som uheldig at boligfeltet ligger utenfor gang- og 
sykkelavstand til barne- og ungdomsskoler. Nærmeste barneskole, Rustad skole, 
ligger om lag 5,5 km fra planområdet, en avstand som berettiger til skoleskyss. Ås 
ungdomsskole ligger 5 km fra planområdet. 
 
Alternativ innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 utsettes behandlingen av R-308 
Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda, inntil plassering av nye jernbanetiltak i 
området er avklart. Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn etter 
bestemmelsene i § 12-10.  

 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for Kjølstadhøgda legges ut til 
offentlig ettersyn.  
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.01.2019  Side 19 av 51 

 

HTM-3/19 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/01362-49 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 3/19 24.01.2019 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1), med kart datert 19.03.2018 og 
bestemmelser datert 14.05.2018. 
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 
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:     18.09.-01.11.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang: 24.01.2019 
Kommunestyret:     13.02.2019 
 
Vedlegg: 
1.1 Reguleringskart, datert 19.03.2018 (alternativ 1) 
1.2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 (alternativ 1) 
1.3 Planbeskrivelse, datert 18.12.2018 (alternativ 1) 
1.4. Illustrasjonsplan, datert 09.05.2018 (alternativ 1) 
2.1 Reguleringskart, datert 10.12.2018 (alternativ 2) 
2.2 Reguleringsbestemmelser, datert 10.12.2018 (alternativ 2) 
2.3 Planbeskrivelse, datert 18.12.2018 (alternativ 2) 
2.4 Illustrasjonsplan, datert 10.12.2018 (alternativ 2) 
3. Saksutskrift fra HTM 31.05.2018 
4. Saksutskrift fra HTM 23.08.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslagene (to alternativer) legger til rette 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. 
 
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. 
 
To forslag til reguleringsplaner har ligget ute til offentlig ettersyn. Alternativ 1 er 
uforandret. Alternativ 2 har blitt bearbeidet, etter innkomne bemerkninger fra 
overordnede myndigheter og andre berørte parter, og er blant annet blitt redusert 
med to boenheter. Tiltakshaver ønsker å legge fram begge alternativene til 
behandling, men ønsker primært at alternativ 2 skal vedtas. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Stagrum arkitekter, på vegne av tiltakshaver Johan 
Bjørneby. 
 
Fakta i saken: 
Forslag(ene) til reguleringsplan for Sørbråtan er i tråd med gjeldende kommuneplans 
arealdel, vedtatt 03.02.2016, der planområdet er avsatt til boligbebyggelse. 
Planområdet er på ca. 6880 m2.  
 
Formålet med reguleringsplanen(e) er å tilrettelegge for bygging av 8 eneboliger 
(alternativ 1) eller 10 eneboliger (alternativ 2), med atkomst fra Dysterveien. 
 
Det redegjøres for planforslagene i vedlagte reguleringskart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelser, samt illustrasjonsplaner. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 12.10.2017. 
 
Planen(e) ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i møte 31.05.2018 
(saken ble utsatt) og 23.08.2018. 
 
HTM gjorde følgende vedtak 23.08.2018: 
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, og forslag til reguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), som vist på kart 
datert 30.06.2018, med reguleringsbestemmelser datert 30.06.2018. 
 
Planforslagene sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Planene ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.09. - 01.11.2018. Det ble mottatt 
8 bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
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Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (30.10.2018) uttaler at planforslaget ligger i 

utkanten av Ås tettsted og at planforslaget medfører ytterligere spredning av 
tettstedets yttergrenser. Føringene i regional plan for Oslo og Akershus tilsier 
at Ås skal utvikles gjennom fortetting i sentrumsområdet før eventuell 
tettstedsspredning kan tillates. Ås kommune bør også jobbe for å få på plass 
en langsiktig grønn grense for tettstedet, jfr. regional plan for Oslo og 
Akershus. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planområdets beliggenhet ble vurdert ved rullering av nåværende kommuneplan for 
Ås, vedtatt 03.02.2016. Området er i henhold til vedtatt kommuneplan. 
Kommuneplanen skal rulleres på nytt i 2019. Grønn grense er et av temaene som 
skal inngå i den planprosessen. 
 

2. Akershus fylkeskommune (30.10.2018) har ingen merknader til planen med 
hensyn til automatisk fredete kulturminner. Av nyere tids kulturminner 
kommenteres det at husmannsstua Sørbråtan ikke er sikret bevaring i 
planforslaget. Det er ingen umiddelbare planer om å rive bygningen, men det 
åpnes for at den kan vurderes revet på sikt. Fylkeskommunen har anbefalt at 
den vurderes regulert til hensynssone bevaring av kulturmiljø. Det vises til 
kommuneplanens bestemmelse § 15.2 der det blant annet heter at «Ved 
planlegging og bygge- og dispensasjonssaker skal det legges vekt på å 
ivareta verneverdige kulturminner og kulturmiljø». I Ås kommunes plan for 
kulturminner (1999) er husmannsstuene et av de prioriterte temaene. Her 
heter det blant annet om husmannsstuene at: «De som er igjen, vitner om en 
viktig del av vår historie og bør få beskyttelse og skjøtsel.» De minner videre 
om kulturminnelovens § 25. Kommunen har meldeplikt til fylkeskommunen ved 
søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg 
oppført før 1850. 

 
Sørbråtan inngår i et interessant kulturmiljø nettopp fordi det er bevart flere 
husmannsstuer tilknyttet gården Dyster. Bygningen og det utvidede 
bygningsmiljøet stua tilhører, har bevaringsverdi. Fylkesrådmannen anbefaler 
at husmannsstua Sørbråtan sikres gjennom regulering med hensynssone 
bevaring av kulturmiljø i planen. Ut over dette og på bakgrunn av det tilsendte 
materialet, mener fylkeskommunen tiltaket er i samsvar med gjeldende 
kommuneplan og har ingen ytterligere merknader. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Som tidligere kommentert er det en vanskelig avveining av hva som bør bevares, 
eventuelt ikke bevares, og hvorfor det skal bevares. I tillegg til denne 
husmannsplassen er det som tidligere nevnt fire andre husmannsplasser under 
Dyster gård, og rådmannen har derfor vurdert at Sørbråtan på sikt kan erstattes med 
en ny bolig. 
 

3. Statens vegvesen (03.10.2018) mener det er viktig å legge opp til høyere 
utnyttelse i planområdet ettersom området er sentrumsnært og nærmere enn 
2 km til Ås stasjon. Samtidig synes de det er uheldig at det legges opp til en 
utvidelse av området som ikke ligger i gangavstand fra Ås sentrum. Statens 
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vegvesen ber om at lokalisering og utnyttelse av planområdet vurderes opp 
mot regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
 
Det er viktig å bevare frisikt i områder hvor det ferdes gående og syklende og 
det bes derfor om at planlagt beplantning og grønt ikke plasseres slik at det er 
til hinder for trafikanter. Statens vegvesen anbefaler at 
rekkefølgebestemmelsen endres til at «veien skal være asfaltert» og påpeker 
at asfalt er viktig for å sikre universell utformet veinett og dermed god 
framkommelighet for alle myke trafikantgrupper. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er inntatt i bestemmelsene at atkomstveien skal asfalteres og at det skal være fri 
sikt over 0,5 meter, over tilstøtende veiers plan. 
 

4. Follo brannvesen IKS (08.10.2018) forutsetter at tiltaket prosjekteres i 
samsvar med ytelser i TEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK), eller ved 
analyse som viser at forskriftens funksjonskrav er oppfylt. Videre forutsettes 
det at det tilrettelegges for tilstrekkelig med slokkevann i henhold til gjeldende 
regelverk. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Brannvesenets krav er inntatt i reguleringsbestemmelsene. 
 

5. Line Stene og Bjørn Einar Skoglund (uten dato) er naboer som bor i 
Dysterbråtan 17. De mener at tiltaket er i strid med overordnede føringer, jfr. 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. De mener at også nytt 
felt må harmonere med eksisterende boligfelt når det gjelder estetikk, 
utnyttelsesgrad og byggehøyder, og de mener at de nye forslagene bryter 
med dette. Dette vil forringe bokvalitetene for nærmeste bebyggelse. De 
mener at ny bebyggelse vil framstå som en sammenhengende vegg for 
bakenforliggende bebyggelse. De mener derfor at det bør reduseres med en 
bolig (alternativ 1) for å gi mer luft og utsyn for eksisterende bebyggelse. 
 
De viser til at mange går gjennom Dysterbråtan, blant annet skolebarn. Det er 
derfor viktig med tiltak for å sikre siktlinjer og dermed ivareta trafikksikkerheten 
i krysset Dysterbråtan/Liaveien ved økt trafikk. De stiller også spørsmål ved at 
området er vanskelig å dyrke opp og viser til at det tidligere har vært gartneri 
med tilhørende dyrket mark. Hvis politikerne ønsker å gå videre med 
planforslagene foretrekker de alternativ 1. De anbefaler reduserte 
byggehøyder, en bolig mindre, samt at nye boliger må harmonere med 
estetikken til nærliggende boliger. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planforslagets beliggenhet er som tidligere nevnt i henhold til gjeldende 
kommuneplan. I tilliggende boligbebyggelse er det en viss variasjon i boligenes 
utforming/estetikk og slik sett vurderes ikke foreløpige forslag til utforming som 
uheldig. I alternativ 1 er utnyttelsesgraden den samme som bakenforliggende 
bebyggelse (26 %), mens i alternativ 2 er den på 31 % (redusert etter offentlig 
ettersyn fra henholdsvis 33 % og 36 %). Antall boenheter i alternativ 1 er uforandret, 
mens i alternativ 2 er de blitt redusert til 10. 
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6. Anne Marie og Atle Sander med flere naboer (30.10.2018) som bor i 

Dysterbråtan 3, 5, 7 og Liaveien 43 og 45. De mener planen(e) virker helhetlig 
og harmonisk med ett unntak, nemlig valg av atkomst til Sørbråtan fra 
Liaveien/Dysterbråtan. De mener dette vil skape unødvendige problemer for 
naboene og være en ugunstig løsning for det nye boligfeltet. De mener at 
hovedatkomsten til Solbråtan bør være fra Eldorveien. De mener at den 
foreslåtte løsningen vil bli trang, uoversiktlig for kjørende, innebære tre 90 
graders svinger og en unødvendig og ekstra belastning for naboene. De viser 
til at mye av gang- og sykkeltrafikken i Eldorveien går gjennom Dysterbråtan. 
Utbyggingen av Dyster Eldor II vil øke denne trafikken og da vil krysset 
Dysterveien/Dysterbråtan bli en trafikal utfordring pga økt mengde gående og 
syklende. 
 
De mener at atkomst fra Eldorveien vil gi en bedre løsning, med god bredde 
på veien, smidig utkjøring ved at det kan velges mellom veiene 
Paimioveien/Liaveien eller Parallellen/Liaveien etter Eldorveien, avhengig av 
hvor man skal kjøre videre. De mener at dette vil minke belastningen på veier 
og naboskap totalt sett, og at det åpner for å separere gående og kjørende i 
deler av traseen. De foreslår fortau langs deler av Eldorveien og at foreslåtte 
atkomstvei heller kan benyttes til gang- og sykkelvei. De mener Dysterbråtan 
synes noe underdimensjonert for det trafikkgrunnlaget som Sørbråtan vil 
tilføre. Hvis Dysterveien likevel blir det endelige alternativet som hovedatkomst 
til Sørbråtan mener de at det bør stilles krav til utbygger om utbedring og 
asfaltering for å minske støvplager i anleggsperioden. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er vurdert at atkomst til Solbråtan er mest hensiktsmessig fra Liaveien, via 
Dysterbråtan. Økningen vurderes som minimal for begge alternativene. Det er 
gangavstand til både skole/SFO, og skoleveien vurderes som trygg, selv med noe 
økt trafikk fra Sørbråtan. 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. Dette er det ønskelig å videreføre. 
 

7. Trine H. og Erik A. Sundet (31.10.2018) er naboer i Dysterbråtan 9. De mener 
at planforslagene skiller seg fra planer som gjelder for nabobebyggelsen og at 
de vil stå i sterk kontrast til eksisterende bebyggelse. De mener at de nye 
boligene vil bli vesentlig høyere og dermed føre til redusert lys og utsikt for 
bakenforliggende bebyggelse. De mener at en utnyttelse på 33/36 % 
(alternativ 2) vil medføre store bygningsvolumer sammenlignet med 
eksisterende boliger. De mener derfor at reguleringsplan for Sørbråtan bør ha 
samme bestemmelser for utnyttelsesgrad, byggehøyder og bygningsutforming 
som reguleringsplan for Dysterbråtan. De mener at atkomstveien bør utvides 
til minst 7 meters bredde, og viser til Ås kommunes veinorm. I tillegg mener de 
at det må settes av areal til grøfter/snøopplag. 
 
De mener at eksisterende avløpsledning ikke har tilstrekkelig kapasitet for den 
økningen som foreslås. Dersom tilkobling til eksisterende avløpsledning blir 
aktuelt, må det foretas tilkobling utenfor eiendommene Dysterbråtan 7, 9 og 
15 der eksisterende avløpsledning ligger. Tilkopling innenfor disse 
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eiendommene vil medføre store inngrep i opparbeidede hager og 
forstøtningsmurer. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det vises til rådmannens kommentar under punkt 5 og 6 ovenfor. Atkomstvei til 
Solbråtan er regulert i 5 meters bredde, og det er vurdert som tilstrekkelig til det nye 
planområdet. Detaljering ved tilkopling til avløpsledninger ivaretas og tas stilling til 
senere, når reguleringssaken følges opp. 
 

8. Tove og Johan Bjørneby (31.10.2018) er forslagsstillere og de er positive til at 
HTM ønsker økt utnyttelse innenfor planområdet for å ta vare på matjorden. 
De mener at de har etterstrebet å gi bakenforliggende bebyggelse gode sol- 
og lysforhold og samtidig få til god utnyttelsesgrad. De håper at deres forslag 
til stedstilpasset arkitektur kan være til inspirasjon for andre nye 
byggeprosjekter. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
Vurdering: 
Planprosess 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan er i tråd med gjeldende kommuneplan for Ås 
2015-2027. 
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger. Forslagsstiller har imøtekommet noen av bemerkningene og alternativ 
2 er blitt revidert. Alternativ 1 er uforandret. Forslagsstiller ønsker å legge fram begge 
alternativene til endelig behandling, men ønsker primært at alternativ 2 skal vedtas. 
 
Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn er alternativ 1 uforandret, mens det er gjort følgende endringer 
i alternativ 2: 

- BYA for hele feltet reduseres til 31 % 
- Antall boenheter er redusert til 10 eneboliger 
- Det er avsatt plass til et lite lekeareal og til 6 gjesteparkeringsplasser 
- Noen mindre endringer/presiseringer i bestemmelsene 

 

            
 
Alternativ 1 (8 eneboliger, BYA 26 %)  Alternativ 2 (10 eneboliger, BYA 31 %) 
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I planbeskrivelsen(e) gjengis og kommenteres innkomne bemerkninger mer detaljert, 
enn i denne saksframstillingen (se side 35-39, alternativ 1, vedlegg 1.3 og side 41-
45, alternativ 2, vedlegg 2.3). 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter offentlig ettersyn er alternativ 1 uforandret, der bebygd areal er 26 % med 8 
boenheter. Alternativ 2 har blitt revidert, der antall boenheter er blitt endret fra 12 til 
10 og bebygd areal er blitt redusert til 31 %. Det gjør at de to alternativene fremstår 
mer like. 
 
Denne endringen av alternativ 2 er en forbedring for naboene bak, ved at det blir mer 
luft mellom eneboligene og dermed noe bedre lys- og solforhold. Mellomrommene 
mellom de nye boligene er økt til 4,3-4,5 meter fra 1,5-2 meter. Det vanlige er 
imidlertid minst 8 meters avstand mellom eneboliger, som i alternativ 1, blant annet 
på grunn av innsyn og brannsikkerhet. I alternativ 2 er det foreslått et felles lekeareal 
og en (gjeste)parkeringsplass. 
 
Rådmannen mener fortsatt at alternativ 1 hensynstar og tilpasser seg eksisterende 
boligbebyggelse best, samt gir bedre bokvaliteter, både for nye og eksisterende 
beboere. Rådmannen anbefaler derfor at alternativ 1 vedtas. 
 
Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser datert 
10.12.2018. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-4/19 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg 
 
Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  17/00525-71 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 4/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 4/19 30.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)/Formannskapet har vurdert klagen i medhold 
av forvaltningsloven § 33. 
 
HTM/Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets 
vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Formannskapet 29.08.2018 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - 
Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon 
2. Klage på vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 
3. Kommentarer til klage 
4. Klage på vedtak om dispensasjon 
5. Kart over atkomstvei 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Ansvarlig søker Follo Prosjekt AS v/Arne Holen  
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 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  

 Statens Vegvesen Region Øst  
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
29.08.2018. 
 
Rådmannen fastholder 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 29.08.2018 opprettholdes og saken 
sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Hjemmelshaver av gnr./bnr. 48/4 har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for etablering av vei i et LNF-a område. Veien skal tjene som adkomstvei til 
bolighus på eiendommen som også er avhengig av dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Søknaden om dispensasjon ble innvilget av 
Formannskapet den 02.05.2018. Dette vedtaket ble påklaget av naboene ved 
gnr./bnr. 48/1,6.  
 
Påklager fikk medhold og kommunen ved Formannskapet fattet den 29.08.2018 
følgende vedtak: 
 
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 formannskapet vedtak av 
02.05.2018. Formannskapet omgjør sitt vedtak av 02.05.2018 sak 33/18 og klagen 
tas således til følge. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-a formålet for etablering av 
biladkomstvei 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. 
 
Avslag på dispensasjon er påklaget av Skar advokater v/Bjørn Clemetsen på vegne 
av hjemmelshaver av gnr./bnr. 48/4. 
 
Klagens innhold: 
 
Klagen som foreligger anfører at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt ved 
at bestemmelsen eller hensynene bak formålsbestemmelsen det dispenseres fra ikke 
blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
Clemetsen viser til formannskapets vedtak av 02.05.2018, hvor kommunen kom frem 
til at det kunne innvilges dispensasjon fra LNF-a formålet for etablering av vei over 
gnr./bnr. 48/1,6.  
 
Videre anfører Clemetsen i forbindelse med hensynet til natur at kommunen legger til 
grunn grunneier av gnr./bnr. 48/1,6 uten ytterligere dokumentasjon.  
 
Klager anfører at naturmangfoldet er ivaretatt i vedtaket av 02.05.2018, da det var 
inntatt en forutsetning for dispensasjonen en faglig vurdering av hvorvidt veien og 
fremtidig byggetiltak på Tangen ville medføre negative virkninger på truede arter i 
området. 
 
Det anføres også at kommunens utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Videre anfører Clemetsen at kommunen har lagt til grunn feil areal en ny trasé 
beslaglegger av skogsareal. Clemetsen anfører at den nye traséen kun vil 
beslaglegge 1100 m² mer enn dagens trasé, ettersom det oppgitte arealet i avslaget 
(6600 m²) inkluderer grøfter som vil bli fylt igjen, og heller ikke tar i betraktning at 
eksisterende kjerreveitrasé vil bortfalle.  
 
Vedrørende hensynet til landbruk anfører Clemetsen at Ås kommune i større grad 
burde tillegge jordskifterettens vurderinger om tiltakets konsekvenser på landbruket i 
området. Videre viser Clemetsen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak om 
omdisponering etter jordlovens § 9, og viser til at denne behandlingen har vurdert de 
negative konsekvensene for landbruket.  
 
Avslutningsvis anfører Clemetsen at tiltaket ikke har negativ innvirkning på hensynet 
til friluftsliv. Det anføres at en vei vil gi nye muligheter for forvaltning av skog og 
tilhørende kulturlandskap, veien vil gi økt tilgjengelighet, også for brukere med 
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begrenset bevegelighet, og at det er et ønske om å bevare det åpne kulturlandskapet 
som omkranser «Tangen».  
 
Kommentarer til klagen 
 
Naboen representert ved Hjort advokatfirma har kommet med kommentarer til 
tiltakshavers klage på omgjøring og avslag av dispensasjonssøknad.  
 
Naboen anfører at veien er ønsket plassert i et sårbart område som er markert med 
arter av stor forvaltningsinteresse i naturbasen. Videre anføres det at det bør kreves 
en utredning av naturmiljø som går utover en ren henvisning til naturbasen. Det er 
også bemerket at veien ønskes anlagt i nærheten av en ile som er vannkilde for dyr i 
skogen uten at det er vurdert veiens innvirkning på bruken av denne. 
 
Naboen bemerker at de ikke ser grunnlag for å trekke fra grøfteareal, da dette er 
nødvendig for å vedlikeholde veien. Videre anføres det at skogsarealet som 
beslaglegges er registrert som produktiv skog, og at det kan være problematisk å 
plante trær nært opptil veien. Naboen bemerker også at veien ikke vil erstatte 
eksisterende veier, men kommer i tillegg til disse.  
 
Videre anførers det at anskaffelse av hest, hundehold og småskalaproduksjon av 
grønnsaker, trolig vil føre til behov for gjerder og at friluftslivet naturlig utestenges i 
større grad.  
 
For øvrig vises det til kommentarer som fremgår av brev datert 4. juni 2018 om klage 
på dispensasjon (vedlegg 4). 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Klager anfører at kommunen i sin behandling har lagt til grunn at traséen vil 
beslaglegge mer areal enn det som er tilfellet. Kommunen har lagt til grunn, i likhet 
med jordskifteretten, at en ny vei vil beslaglegge et skogsareal på totalt 6600 m². 
Klager mener dette ikke er riktig ettersom det oppgitte arealet inkluderer både grøfter 
som vil bli fylt igjen, og heller ikke tar hensyn til at eksisterende kjerreveitrasé vil 
bortfalle. Klager anfører at det riktige utgangspunktet er 3200 m² som utgjør 
kjørebanen uten grøfter, og at det må gjøres fradrag for eksisterende trasé på ca. 
2100 m². Totalt vil dette medføre at den nye traséen vil beslaglegge kun 1100 m² mer 
enn dagens trasé.  
 
Til dette vil rådmannen bemerke at grøfter ikke skal fylles igjen hvis veien skal 
bygges som landbruksvei klasse 3. Følgelig kan ikke arealet grøftene opptar trekkes 
fra beregningen om hvor mye areal som blir beslaglagt. Videre kan det ikke legges til 
grunn at eksisterende trasé bortfaller, ettersom veien er på annen manns grunn, og 
eier av gnr./bnr. 48/1,6 ikke kan pålegges at eksisterende vei fjernes.  
 
Rådmannen stiller seg uforstående til anførselen om at kommunen ikke har foretatt 
en selvstendig og balansert prøving jf. Forvaltningslovens § 17, hva gjelder hensynet 
til natur. Formannskapets vedtak av 29.08.2018 viser at kommunen har foretatt en 
selvstendig vurdering av alle sider i saken.  
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Når det gjelder hensynet til landbruk anfører klager at valgt trasé er prosjektert for å 
redusere skadevirkningene i forhold til eksisterende trasé. Det er på det rene at ny 
trasé vil ligge mer i randsonen av dyrket mark enn eksisterende trasé. Det tar 
imidlertid areal av område med produktiv skog. Videre, som det fremgår av 
Formannskapets vedtak av 29.08.2018, er ikke veien nødvendig for tømmerdriften i 
området, samt at omsøkt vei mangler blant annet velteplass som er nødvendig for en 
landbruksvei til bruk for tømmerdrift. 
 
Videre viser klageren til at trafikken som vil medføre av at et bolighus etableres ikke 
kan tillegges særlig vekt i vurderingen om hvilke ulemper dispensasjon vil medføre. 
Kommunen har ikke vektlagt økt trafikk i sitt vedtak av 29.08.2018. Videre ønsker 
rådmannen å bemerke at ved dispensasjon skal det foreligge en kvalifisert overvekt 
av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon hvis dispensasjonen ikke vesentlig 
tilsidesetter formålet bak bestemmelsen, hvilket den vil gjøre i dette tilfelle. Det er 
altså ikke tilstrekkelig med en alminnelig interesseovervekt for å innvilge 
dispensasjon hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.   
 
Klager anfører at tiltaket medfører en positiv effekt for friluftslivet, da en vei gir nye 
muligheter for forvaltning av skog og tilhørende kulturlandskap, og veiene vil gi økt 
tilgjengelighet, også for brukere med begrenset bevegelighet. Det er også anført at 
tiltakshaver vurderer å gå til anskaffelse av hest, som vil bidra til å understreke 
stedets egenart som småbruk, som vil ha en positiv side mot friluftslivet, da hest er 
naturlig innslag på småbruk. Det er rådmannens vurdering at disse anførslene ikke er 
nye fra behandlingen i formannskapet 29.08.2018, og viser til saksutredningen i 
vedtaket. Videre vil det bemerkes at etablering av vei endrer ikke området til innmark 
jf. Rg. 1995 s. 1184, men opprettelse av småbruk på gnr./bnr. 48/4 vil medføre at 
deler av eiendommen som i dag er å anse som utmark blir til innmark. Hvor stor del 
av eiendommen som vil bli til innmark er uavklart ettersom det bare er søkt om vei, 
men det er liten tvil om at det vil være ett større areal enn i dag som vil regnes som 
innmark hvor allmennhetens ferdselsrett ikke gjelder.  
 
Konklusjon: 
 
Klagen inneholder ikke nye momenter som medfører en annen vurdering om det 
foreligger grunnlag for dispensasjon fra LNF-a formålet enn det som fremgår av 
Formannskapets vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 bør opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Vedtaket har ingen økonomisk konsekvenser for kommunen. 
 
Klageadgang: 
 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
 

 
Vedtak: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)/Formannskapet har vurdert klagen i medhold 
av forvaltningsloven § 33.  
 
HTM/Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtak av 29.08.2018 omgjøres og klagen tas således til følge. 
 
Dispensasjon fra LNF-a formålet innvilges for etablering av vei over gnr./bnr 48/1,6.    
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen vurdering fordi: (fyll inn) 
 
Vilkårene for dispensasjon er oppfylt fordi: (fyll inn) 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som 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 ønsker, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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HTM-5/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke 
til grunnundersøkelser på gnr. 62 bnr 1 
 
Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  18/03536-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 5/19 24.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018.  
 
Vedtak av 12.12.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
HTM finner det ikke nødvendig å gi vedtaket oppsettende virkning. 
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtak om grunnboringer 
2. Gnr 62 bnr 1 - Samtykke til grunnboringer 
3. Søknad om formelt samtykke til gjennomføring av grunnundersøkelser 
4. Kart over borehull på gnr 62 bnr 1 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Bane NOR 

 Casper Hoelstad  

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i vedtak av 12.12.18. gitt samtykke til at det gjennomføres 
grunnundersøkelser/grunnboringer på eiendommen gnr 62 bnr 1 i forbindelse 
utredning av plassering av hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje. Vedtak om 
samtykke er påklaget av grunneier.  
 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
12.12.2018 
 
 
Fakta i saken: 
Bane NOR ønsker å foreta grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene slik 
at plasseringen av et hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje blir best mulig 
utredet før endelig valg av plassering blir vedtatt av kommunen i reguleringsvedtaket.  
Bane NOR utreder områder i Ås og Ski kommune. Av de berørte eiendommene i 
planinitiativet har Bane NOR kommet til en minnelig avtale med alle unntatt to i Ås 
kommune.  
 
Ettersom Bane NOR ikke har klart å inngå en minnelig avtale med grunneier av 
gnr./bnr. 62/1 søkte Bane NOR om formelt samtykke fra Ås kommune til å foreta 
grunnundersøkelser etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-2 (1).  
 
Den 12.12.2018 ga rådmannen samtykke til å utføre 3 boreprøver på gnr./bnr 62/1 i 
delegert vedtak 18/03536-5. 
 
Vedtaket lyder: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-2 (1) gir Ås kommune samtykke til at 
Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på eiendommen gnr. 62 bnr. 
1. Samtykket gjelder også rett til adkomst med nødvendig materiell for arbeidene.» 
 
Vedtaket ble påklaget den 14.12.2018. Klagen er således fremmet rettidig jf. fvl. § 29. 
 
 
Klagens innhold: 
I det følgende siteres klagen i sin helhet: 
 
Viser til brev mottatt 12.12.18 og klager herved på vedtaket som gir Bane NOR 
tillatelse til grunnboringer på min eiendom. Klagen er begrunnet som følger: 

 I slike saker er det viktig at grunneier får rimelig tid til å søke juridisk hjelp. Å gi 

grunneier frist på 14 dager kan ikke sies å være rimelig tid. 

 Grunnboringene på gnr 62, bnr 1 er ikke relevante for en konsekvensutredning 

av østre linje. Det er således kun hensettingsanlegget som er relevant. Bane 

NOR kan fortsette arbeidet med å utrede østre linje uavhengig av 

grunnboringer på gnr 62, bnr 1. 

 HTM i Ås kommune har den 6. desember 2018 vedtatt at Holstadskogen er et 

uaktuelt område for ett hensettingsanlegg. Alle borehullene på gnr 62, bnr 1 
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ligger innenfor dette området. Det er derfor unødvendig å foreta de 

grunnboringene som Bane NOR ønsker på gnr 62, bnr 1 i Ås kommune. 

 
Krever at klagen får oppsettende virkning slik at grunnboringer ikke foretas før klagen 
er behandlet. 
 
Eventuelt tilsvar fra motpart: 
Bane NOR har ikke kommet med kommentarer til klagen. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
 
Det fremgår av pbl. § 33-2 (1) at «Plan- og bygningsmyndighetene eller andre med 
samtykke fra kommunen, kan foreta måling, utstikking og andre undersøkelser på 
fast eiendom, med sikte på gjennomføring av loven eller bestemmelser i medhold av 
loven. Kommunen kan gi andre samtykke til å foreta slik undersøkelse til slik tid som 
samtykket fastsetter.» 
 
Det følger av uttalelser fra Kommunal og moderniseringsdepartementet at 
Pbl. § 33-2 gir kommunen adgang til å gi samtykke til undersøkelser av teknisk 
karakter, f.eks. med sikte på oppmåling og regulering og om byggegrunnen 
tilfredsstiller kravene etter pbl. § 28-1 om krav til byggegrunn, miljøforhold mm. jf. 
18/4688-2. For nærmere redegjørelse av plan- og bygningsloven § 33-2 viser 
rådmannen til vedtaket av 12.12.2018 som ligger vedlagt som vedlegg 2. 
 
Det følger av rundskriv H-14/02 at når vilkårene i pbl. § 33-2 er oppfylt må grunneier 
tåle at det foretas grunnundersøkelser, men det er krav om at det gis varsel før 
forundersøkelse foretas.  
 
Som det fremgår av rådmannens vedtak av 12.12.2018 har kommunen gitt Bane 
NOR samtykke til å utføre 3 boreprøver på gnr/bnr 62/1 for å undersøke 
grunnforholdene på eiendommen. Borehullene vil være 5-10 cm i diameter, og 
borehullene vil bli utført i nærheten av eksisterende traséer. Det er således klart at 
det er tale om undersøkelser av teknisk karakter.  
 
Videre til anførselen om at HTM sitt vedtak av 06.12.2018 gjør det unødvendig at det 
foretas undersøkelser på gnr/bnr. 62/1. Det fremgår av vedtaket at 
«hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke». Det vil si at det fortsatt 
skal utredes muligheten for hensettingsanlegg i Kjølstadskogen under bakken. 
 
Det er således nødvendig at det foretas grunnundersøkelser på gnr./bnr 62/1 for at 
reguleringsarbeidet skal konsekvensutredes, og at området hvor hensettingsanlegget 
og østre linje vil bli lagt skal oppfylle kravene i plan- og bygningsloven § 28-1 om 
byggegrunn og miljøforhold mv.  
 
Videre om anførselen om at det ikke er gitt rimelig tid for grunneiere å innhente 
juridisk bistand før inngåelse av avtale med Bane NOR for at det kan foretas 
grunnundersøkelser. Hvorvidt avtaleforslaget mellom Bane NOR og grunneiere 
inneholdt en urimelig kort tidsfrist er forhold som i seg selv ikke har betydning for om 
vilkårene i pbl. § 33-2 er oppfylt. Ettersom kommunen har vurdert det i vedtaket av 
12.12.2018 velger rådmannen likevel å bemerke det kort.  
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Det er ikke lovpålagte tidsfrister om betenkningstid for privatrettslige avtaler. 
Tidsfristen Bane NOR satt var på 14 dager, hvilket er en uke kortere enn den 
alminnelige klagefristen etter forvaltningsloven.  
 
Søknad om samtykke fra Bane NOR ble sendt til Ås kommune 13.11.2018, tre uker 
etter at informasjon og avtaleforslag ble sendt til de berørte grunneierne. Ca. en uke 
etter at Bane NOR søkte om samtykke inngikk Bane NOR avtale med en grunneier 
om samtykke til grunnprøver. Det har således vært mulig for grunneiere å inngå en 
minnelig avtale også etter datoen Bane NOR ønsket tilbakemelding på 
avtaleforslaget sitt. 
 
Videre er grunneier gitt tilstrekkelig med tid til å innhente juridisk bistand i perioden 
mellom mottakelse av avtaleforslaget og til orientering av vedtaket med tilhørende 
klageadgang.  
 
Som det fremgår av rådmannens vedtak av 12.12.2018 er formålet med 
grunnundersøkelsene planlegging av jernbaneanlegg, som er et viktig 
samfunnsmessig tiltak. Tiltaket er kostbart og langsiktig, og de samfunnsøkonomiske 
konsekvensene av at en ikke finner de mest gunstige alternativene for 
hensettingsanlegg og ny trasé vil være store.  
 
Videre er det kommunens vurdering at selve boringen ikke vil innebære noen 
vesentlige ulemper for grunneier. Ulempene som følge av framføring av boreriggen 
synes også å være helt minimale, forutsatt at maskinen ikke etterlater varige spor i 
marka. I de opplysningene som er sendt inn er det opplyst at maskinen er 
beltegående og relativt liten og lett, og man vil gå fram så skånsomt som mulig. Vi 
legger til grunn at det ligger godt til rette for minimale terrengvirkninger. Eventuelle 
tap på grunneiers hånd skal etter loven erstattes i henhold til reglene i oreigningslova 
§ 19. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
12.12.2018 
 
Vedtak av 12.12.2018 dok. 18/03536-5 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
Vedtaket gis ikke oppsettende virkning.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen miljømessige konsekvenser. 
 
Klageadgang: 
Dersom vedtaket opprettholdes:  
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Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
 
Dersom vedtaket omgjøres:  
Omgjøring er et enkeltvedtak som 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: 
 

 
Vedtak: 
Hovedutvalg for Teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 
 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-3 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 62 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
(Utvalget fyller ut) 
 
Vedtaket kan påklages av en av partene eller andre med rettslig klageinteresse i 
henhold til forvaltningslovens (fvl) §28, jf. pbl § 1-9. eventuell klage må være fremsatt 
innen 3 uker etter at underrettelse om vedtaket er kommet frem til den 
klageberettigede, jf. Fvl § 29. Se vedlagt skriv om klageadgang.  
 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen miljømessige konsekvenser. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HTM-6/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke 
til grunnundersøkelser på gnr. 63 bnr 1 
 
Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  18/03536-15 
Saksgang  Møtedato 
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Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018.  
 
Vedtak av 12.12.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
HTM finner det ikke nødvendig å gi vedtaket oppsettende virkning. 
 
 
Ås, 15.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtak, datert 13.01.19 
2. Delegert vedtak, datert 12.12.18 
3. Søknad om samtykke, datert 13.11.18 
4. Kart over borehull på gnr 63 bnr 1 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Bane NOR 

 Ragna Kirkeby  

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i vedtak av 12.12.18. gitt samtykke til at det gjennomføres 
grunnundersøkelser /grunnboringer på eiendommen gnr 63 bnr 1 i forbindelse 
utredning av plassering av hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje. Vedtak om 
samtykke er påklaget av grunneier.  
 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
12.12.2018 
 
 
Fakta i saken: 
Bane NOR ønsker å foreta grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene slik 
at plasseringen av et hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje blir best mulig 
utredet før endelig valg av plassering blir vedtatt av kommunen i reguleringsvedtaket.  
Bane NOR utreder områder i Ås og Ski kommune. Av de berørte eiendommene i 
planinitiativet har Bane NOR kommet til en minnelig avtale med alle unntatt to i Ås 
kommune.  
 
Ettersom Bane NOR ikke har klart å inngå en minnelig avtale med grunneier av 
gnr./bnr. 63/1 søkte Bane NOR om formelt samtykke fra Ås kommune til å foreta 
grunnundersøkelser etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-2 (1).  
 
Den 12.12.2018 ga rådmannen samtykke til å utføre 8 boreprøver på gnr./bnr 63/1 i 
delegert vedtak 18/03536-6. 
 
Vedtaket lyder: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-2 (1) gir Ås kommune samtykke til at 
Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på eiendommen gnr. 63 bnr. 
1. Samtykket gjelder også rett til adkomst med nødvendig materiell for arbeidene.» 
 
Vedtaket ble påklaget den 13.01.2019. Rådmannen har gitt utsatt klagefrist til 
14.01.2019, klagen er således fremmet rettidig jf. fvl. § 29. 
 
 
Klagens innhold: 
Klagen går i hovedsak ut på: 

 Klager mener at søknad og samtykke inneholder faktafeil ved at det oppgis at 

alle borehullene er i nærhet av skogsbilvei. Klager hevder dette ikke er tilfelle 

for flere av boregullene og at det vil medføre kjøring på dyrket mark. 

 Tre av borehullene er i forbindelse med hensettingsanlegget, et anlegg som 

klager mener politikerne i Ås og Ski har sagt ikke skal være i Holstadskogen. 

Klager mener derfor at det ikke er nødvendig at disse grunnboringene foretas.  

 Tre av borehullene er i forbindelse med et tredje alternativ for plassering for 

østre linje, et alternativ som klager mener er det mest ødeleggende for 

naturreservatet og kulturlandskapet ved Østensjøvannet.  
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Eventuelt tilsvar fra motpart: 
Bane NOR har ikke kommet med kommentarer til klagen. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
 
Det fremgår av pbl. § 33-2 (1) at «Plan- og bygningsmyndighetene eller andre med 
samtykke fra kommunen, kan foreta måling, utstikking og andre undersøkelser på 
fast eiendom, med sikte på gjennomføring av loven eller bestemmelser i medhold av 
loven. Kommunen kan gi andre samtykke til å foreta slik undersøkelse til slik tid som 
samtykket fastsetter.» 
 
Det følger av uttalelser fra Kommunal og moderniseringsdepartementet at 
Pbl. § 33-2 gir kommunen adgang til å gi samtykke til undersøkelser av teknisk 
karakter, f.eks. med sikte på oppmåling og regulering og om byggegrunnen 
tilfredsstiller kravene etter pbl. § 28-1 om krav til byggegrunn, miljøforhold mm. jf. 
18/4688-2. For nærmere redegjørelse av plan- og bygningsloven § 33-2 viser 
rådmannen til vedtaket av 12.12.2018 som ligger vedlagt som vedlegg 2. 
 
Det følger av rundskriv H-14/02 at når vilkårene i pbl. § 33-2 er oppfylt må grunneier 
tåle at det foretas grunnundersøkelser, men det er krav om at det gis varsel før 
forundersøkelse foretas.  
 
Som det fremgår av rådmannens vedtak av 12.12.2018 har kommunen gitt Bane 
NOR samtykke til å utføre 8 boreprøver på gnr/bnr 63/1 for å undersøke 
grunnforholdene på eiendommen. Borehullene vil være 5-10 cm i diameter, og 
borehullene vil bli utført i nærheten av eksisterende traséer. Det er således klart at 
det er tale om undersøkelser av teknisk karakter.  
 
Når det gjelder klagers anførsel om at HTM sitt vedtak av 06.12.2018 gjør det 
unødvendig å foreta 3 av grunnboringene på gnr/bnr. 63/1, så fremgår det av 
vedtaket at «hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke». Det vil si at 
det fortsatt skal utredes muligheten for hensettingsanlegg i Kjølstadskogen under 
bakken. 
 
Det er således nødvendig at det foretas grunnundersøkelser på gnr./bnr 63/1 for at 
reguleringsarbeidet skal konsekvensutredes, og at området hvor hensettingsanlegget 
og østre linje vil bli lagt skal oppfylle kravene i plan- og bygningsloven § 28-1 om 
byggegrunn og miljøforhold mv.  
 
Som det fremgår av rådmannens vedtak av 12.12.2018 er formålet med 
grunnundersøkelsene planlegging av jernbaneanlegg, som er et viktig 
samfunnsmessig tiltak. Tiltaket er kostbart og langsiktig, og de samfunnsøkonomiske 
konsekvensene av at en ikke finner de mest gunstige alternativene for 
hensettingsanlegg og ny trasé vil være store.  
 
Videre er det kommunens vurdering at selve boringen ikke vil innebære noen 
vesentlige ulemper for grunneier. Ulempene som følge av framføring av boreriggen 
synes også å være helt relativt små, selv om framføringen til noen av borehullene 
kan bli noe lengere enn det som framkommer vedlagte kart, forutsatt at maskinen 
ikke etterlater varige spor i marka. I de opplysningene som er sendt inn er det opplyst 
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at maskinen er beltegående og relativt liten og lett, og man vil gå fram så skånsomt 
som mulig. Vi legger til grunn at det ligger godt til rette for minimale terrengvirkninger.  
 
Eventuelle tap på grunneiers hånd skal etter loven erstattes i henhold til reglene i 
oreigningslova § 19. 
 
Rådmannen velger ikke å kommentere klagers betraktninger rund alternativ 
plasseringa av østre linje innenfor naturreservatet, da denne saken gjelder samtykke 
til å foreta grunnundersøkelser og ikke valg av trasé for østre linje.   
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
12.12.2018 
 
Vedtak av 12.12.2018 dok. 18/03536-6 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
Vedtaket gis ikke oppsettende virkning.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen miljømessige konsekvenser. 
 
Klageadgang: 
Dersom vedtaket opprettholdes:  
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
 
Dersom vedtaket omgjøres:  
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller 
de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling: 
 

 
Vedtak: 
Hovedutvalg for Teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 
 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-3 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 63 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
(Utvalget fyller ut) 
 
 
 
 
Vedtaket kan påklages av en av partene eller andre med rettslig klageinteresse i 
henhold til forvaltningslovens (fvl) § 28, jf. pbl § 1-9. eventuell klage må være 
fremsatt innen 3 uker etter at underrettelse om vedtaket er kommet frem til den 
klageberettigede, jf. fvl § 29. Se vedlagt skriv om klageadgang.  
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HTM-7/19 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  16/02831-27 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 7/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 5/19 30.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel der formål «Offentlig eller 

privat tjeneste» og formål «Friområde» vest for Brekkeveien 19, kan benyttes 
til formål «Boligbebyggelse». 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at: 
a) Tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 

planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av 
fellesområder i planområdet. 

b) Lekeplasser og andre fellesområder som etableres i planområdet har 
en utforming og en adkomst som inviterer til allmenn bruk for ulike 
aldersgrupper. 

3. Vilkårene inngår i reguleringsplanen. 
 
Ås, 16.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 30.01.2019 
Formannskapet 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Forslag til R - 310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
Protokoll fra HTM-møtet 1.11.18 
Protokoll fra HTM-møtet 6.12.18 
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Tilleggsopplysninger fra rådmannen 16.01.2019: 
 
Sak 88/18 «R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel» var til behandling i HTM 6/12-2018. Hovedutvalg for 
teknikk og miljø fattet følgende utsettelsesvedtak: Saken utsettes til etter at 
kommunestyret har behandlet fremtiden til Sagalund. 
 
Kommunestyret vedtok i sak K-91/18 «Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019-2022 med økonomiplan 2019» at Sagalund barnehage opprettholdes  
og styrerstillingen videreføres.  
 
Rådmannen opprettholder sin innstilling i sak 88/18 «Detaljreguleringsplan for 
Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel». Det presiseres 
imidlertid at dispensasjonen fra kommuneplanen kun betyr at området kan reguleres 
til formål boligbebyggelse. En realisering av denne delen av reguleringsplanen er 
avhengig av hva kommunen som eier av tomten velger å gjøre med barnehagen i 
framtiden. Det betyr at det kan drives barnehage her så lenge kommunen ikke vedtar 
noe annet. 
 
 

Saksutredning per 19.11.2018: 
 
Sammendrag: 
I forslag til detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19, inngår Sagalund barnehage og 
skogområdet nord for barnehagen i planområdet. Det sikrer en mer helhetlig 
planlegging av området mellom Ekornveien og Brekkeveien. Det anbefales derfor at 
det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Arealformålene «Offentlig eller 
privat tjenesteyting» og «Friområde» kan benyttes til arealformål «Boligbebyggelse». 
Dispensasjonen gis på visse vilkår som inngår i reguleringsbestemmelsene for 
planområdet. Videre vurdering av Sagalund barnehage inngår som del av 
behandlingen av kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022.  
 
Fakta i saken: 
Det pågår et reguleringsplanarbeid for Brekkeveien 19 nær Ås sentrum, der 
forslagstiller ønsker å utvikle området til bebyggelse. Avgrensning for planarbeidet 
ble fastsatt i HTM i møte 30.03.2017. Der ble det vedtatt at Sagalund barnehage og 
skogområdet nord for barnehagen skulle inngå i planområdet. Sagalund barnehage 
har i kommuneplanens arealdel arealformål «Offentlig eller privat tjenesteyting». 
Skogområdet nord for barnehagen har arealformål «Friområde». Skal disse 
områdene inngå i planområdet og reguleres til boligbebyggelse, må det dispenseres 
fra kommuneplanens arealdel. 
 
Det kan stilles vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 første 
ledd andre punktum. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig 
vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Vurdering: 
Kommunestyret vedtok 21.03.2018 en fortettingsstrategi for sentralområdet i Ås. Den 
legger føringer for det videre arbeidet med områdereguleringen for sentralområde 
Ås. I denne strategien er Sagalund barnehage og friområdet nord for barnehagen 
inkludert i delområde 5 hvor det kan vurderes ny bebyggelse. Å inkludere disse 
arealene i reguleringsplanen for Brekkeveien 19, sikrer en mer helhetlig planlegging 
av området mellom Ekornveien og Brekkeveien. Det var også begrunnelsen for 
rådmannens forslag til å inkludere dette arealet i reguleringsplanen da saken ble 
behandlet i HTM 30.03.2017. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål om at kommune vil sikre god tilgang til 
grøntområder (..) og sørge for arealeffektiv bebyggelse som sikrer sammenhengende 
grønnstruktur, jordvern, kulturlandskap og naturverdier. Dette følges opp i 
bestemmelsen §12 Folkehelse, punkt 12.3 «Sammenhengende grønnstruktur skal 
ivaretas og styrkes.» Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere, og 
tilgang til rekreasjons- og friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet. 
Friluftsområdene i Ås sentrumsområde er kartlagt og verdivurdert som del av 
områdereguleringsplanen. Hele friområdet nord for planområdet, er klassifisert som 
et B-område (jfr. A, B og C-klasse). Området er et viktig nærområde, med turstier og 
kupert terreng, som bl.a. brukes av barnehager. Det har en funksjon som 
grøntkorridor mot nordre del av Vardåsen og et grøntskille mot industrifeltet. Skogen 
er hogstmoden, og den burde vært skjøttet, bl.a. fordi den kan være en fare for 
bebyggelsen. Det er en gravhaug og hulvei i området som ikke er merket. Friområdet 
ligger i nærheten av friluftsområdene Vardåsen (nord for planområdet), Ekornskogen 
(sør for planområdet), samt et par områder beskrevet som «krattskog» i tilknytning til 
Ekornveien. Vesentlig for bruken av disse områdene er at de må skjøttes og holdes 
ved like. Det er Ekornskogen et eksempel på. Dette områdes skjøttes av vellet, og 
brukes mye gjennom store deler av året. Vellet har ikke kapasitet til å skjøtte 
friområdet nord for Sagalund barnehage og Maxbo-tomta, og det bærer området 
preg av. 
 
Med den befolkningsveksten og boligbyggingen det nå legges opp til i Ås, er det 
viktig at grønnstruktur ivaretas og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Ås. I de 
tilfellene grønnstruktur brukes til andre formål, er det viktig at det etableres ny 
grønnstruktur som er tilgjengelig for allmennheten. Når et friområde omdisponeres til 
formål boligområde, er det viktig at dette hensynet vektlegges i reguleringsplanen. 
Kommunen kan stille vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 
første ledd andre punktum. I denne saken kan det stilles vilkår om at tilrettelegging 
og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for planområdet inngår som del av 
tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i planområdet. Det kan også stilles vilkår 
om at lekeplasser som etableres i planområdet har en utforming og en adkomst som 
inviterer til allmenn bruk av ulike aldersgrupper. 
 
Da HTM 30.03.2017 behandlet sak om varsel av oppstart for detaljreguleringsplan for 
Brekkeveien 19, (sak 22/17), ble det pekt på at det å inkludere Sagalund barnehage i 
planområdet, vil gi en mulighet for å avklare barnehagens framtidige berettigelse. 
Barnehagen har i dag liten kapasitet og få muligheter til videre utvikling med 
begrenset areal til rådighet og få muligheter til utvidelse. I rådmannens forslag til 
handlingsprogram 2019-2022 er et innsparingstiltak at Sagalund barnehage legges 
ned og tomten selges. Barn som går i Sagalund flyttes da til andre barnehager hvor 
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det er ledig kapasitet og det samme gjelder ansatte. Færre stengte avdelinger gjør at 
de kommunale barnehagene driftes mer effektivt enn i dag. Dette gir sparte 
kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-kostnader). Dette gir effekt på 
tilskudd til private barnehager året etter. Salg av eiendommen bør skje etter 
stadfestet ny regulering. 
 
Alle dispensasjoner som berører regionale og statlige myndigheters saksområde skal 
sendes disse for uttalelse før kommunen kan gi dispensasjon. Når det søkes om 
dispensasjon i forbindelse med utarbeidelse av en reguleringsplan, uttaler regionale 
og statlige myndigheter seg til reguleringsplanen når denne sendes på høring. Det vil 
si at denne dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel ikke sendes til regionale 
og statlige myndigheter for uttalelse. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dersom arealet for dagens barnehage og friområde omdisponeres til 
boligbebyggelse, vil verdien av tomten øke. Det vil også øke andelen boliger som 
kan bygges på tomten. Det gir flere innbyggere som igjen gir økte skatteinntekter til 
kommunen. En evt. nedleggelse av barnehagen genererer ikke behov for å bygge ny 
barnehage, men gir en bedre utnyttelse av kapasiteten på de øvrige barnehagene i 
sentrum. Dette gir økonomisk gevinst. 
 
Å stille vilkår om at tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 
planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i 
planområdet kan påvirke prosjektets økonomi. Men å tilrettelegge og skjøtte dette 
området vil gi en ekstra verdi til planområdet. Det er fordi dette område har et 
potensiale for aktivitet for større barn. Det påpekes også i planbeskrivelsen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere og tilgang til rekreasjons- og 
friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet. Med den befolkningsveksten og 
boligbyggingen det nå legges opp til i Ås, er det helt vesentlig at grønnstruktur 
ivaretas og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Ås. Det bør derfor stilles vilkår om at 
tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet inngår som del av 
tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i planområdet. Det bør også stilles vilkår 
om at nye lekeplasser og fellesområder utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for allmennheten. Dette skal framkomme av reguleringsbestemmelsene. 
 
Alternativer: 
Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det vil si at planområdet for 
Brekkeveien 19 ikke inkluderer tomten der Sagalund barnehage og friområdet ligger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forutsatt at det blir satt vilkår for dispensasjonen vurderer rådmannen fordelene til å 
være større enn ulempene, og anbefaler at det gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Arealformål «Offentlig og privat tjenesteyting» og 
arealformål «Friområde», kan benyttes til formål «Boligbebyggelse». Dette er i tråd 
med framtidig utvikling av Ås kommune, samt vedtatt fortettingsstrategi for 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
Vilkårene inngår i reguleringsbestemmelsene for planområdet. Videre vurdering av 
Sagalund barnehage inngår som del av behandlingen av kommunes 
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handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022. 
 
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. 
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HTM-8/19 
Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa 
 
Saksbehandler:  Knut Grøholt Saksnr.:  18/02235-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 8/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 6/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 
 
 
Ås, 14.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer Morsatilskudd, datert 13.03.2018  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Aktuelle dokumenter medtatt i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalteknikk 
Servicetorg  
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Saksutredning: 

 
Bakgrunn for saken: 
Morsa-midlene er en tilskuddsordning som skal bidra til å hjelpe økonomisk 
vanskeligstilte innenfor vannområde Morsa til å finansiere kommunens pålegg om 
oppgradering av avløpsanlegg, slik at forurensning av miljøet reduseres. 
 
Tilskuddsordningen er felles for Morsa-kommunene som ønsker å ta en del i 
ordningen, og det er behov for å etablere en felles forvaltning av midlene. Det er 
derfor - etter vedtak i Vannutvalget Morsa - utarbeidet felles retningslinjer for 
tilskuddsordningen som må vedtas i den enkelte kommune.  
 
«Det opprettes en temagruppe husbank (1) som en del av Morsa organisering, der 
representanter fra husbank - og avløpsforvaltningen i kommunene inviteres til å 
delta. Temagruppen skal bistå i forvaltning av Husbankmidlene som vannområde 
Morsa disponerer. Temagruppen gis i oppdrag å utarbeide felles retningslinjer for 
saksbehandling av tilskudd- saker. Vannområdeutvalget gir AU (2) mandat til å 
godkjenne retningslinjene.»  
 
«Etter utarbeidelse av felles retningslinjer får temagruppen i oppdrag å utarbeide 
felles saksfremlegg til alle kommunene, med informasjon om ordningen og vedtak av 
felles retningslinjer, samt informasjonsmateriell til innbyggerne. Vannområdeutvalget 
Morsa gir AU mandat til å godkjenne felles saksfremlegg før disse sendes ut til 
kommunene for behandling.» 
 
(1). Temagruppe husbank senere kalt «temagruppe Morsa-midler» 
(2). AU: arbeidsutvalg som består av ordførere fra kommunene Våler, Vestby og Hobøl. 

 
Vedlagte retningslinjer for tilskuddsordningen er godkjent av arbeidsutvalget til 
vannområdet Morsa 13. mars 2018. 
 
Følgende kommuner har vedtatt ordningen:  
Enebakk – Ski – Frogn – Vestby – Hobøl – Spydeberg – Moss – Rygge – Råde. 
Våler og Ås gjenstår. 
 
Alternativer: 
Kommuner som ønsker å ta del i ordningen, skal vedta retningslinjene. Dersom 
kommunen ikke velger å vedta retningslinjene, fratas kommunens innbyggere som 
faller inn under ordningen mulighet til å søke på Morsa-tilskudd og må selv stå for 
finansiering av pålagt oppgraderings-arbeid. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Økonomisk tilskudd kan bidra til raskere gjennomføring av opprydningsarbeidet, 
dermed også til raskere reduksjon av forurensning fra private avløpsanlegg. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Pålegg som ikke etterkommes innen fristen vil følges opp med tvangsmulkt. 
Husstander som ikke har mulighet til å finansiere pålagt oppgradering vil dermed 
kunne havne i en vanskelig situasjon. Morsa-tilskuddet er ment å gi økonomisk 
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vanskeligstilte en mulighet til å gjennomføre pålagt oppgradering. Ordningen er 
behovsprøvd og skal fange opp de som har størst behov. 
 
Ettersom Morsa-tilskuddet er begrenset, vil det være en risiko for at det ikke er 
tilstrekkelige midler til å innvilge kvalifiserte søknader. Når midlene er brukt opp, faller 
tilskuddsordningen bort. 
 
Kommunen vil måtte avsette arbeidstid til nødvendig veiledning og behandling av 
søknader om Morsa-tilskudd. Arbeidet vil falle både på kommunens 
husbankansvarlige og forurensningsmyndighet.  
 
Nærmere beskrivelse av tiltaket: 
Vannområde Morsa 
Vannområde Morsa er et etablert samarbeid mellom 11 kommuner (Enebakk, Ski, 
Ås, Frogn, Vestby, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde) som arbeider for 
å koordinere arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdragene som ligger innenfor 
vannområdet, i henhold til vannforskriften. Vannområdets grenser følger 
nedbørsfeltene, og enkelte kommuner har bare deler av arealet innenfor Morsa. 
 
Figur 1 viser kart over de berørte områder i Ås kommune. (Legg også merke til Tandberg området – et lite 
område øverst til høyre i blått) 
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Morsa-tilskuddet 
Morsa-tilskuddet er gjenstående midler bevilget fra Husbanken i 2003. Vannområde 
Morsa fikk da bevilget 5 millioner fra Husbanken til å etablere en tilskuddsordning for 
husstander som ikke hadde økonomi til å etterfølge pålegg fra kommunen om å 
oppgradere avløpsløsningen sin. Det var etablert en støtteordning for dette i noen år, 
men ordningen ble lagt ned da pågangen forsvant. Gjenstående midler har forrentet 
seg, og per 31.12.2017 gjenstod det kr. 4 398 000,- som Morsa disponerer og som 
skal benyttes til dette formålet. 
 
Forurensning fra separate avløpsanlegg 
Utslipp fra separate avløpsanlegg er en av de viktigste forurensningskildene til 
vassdragene innenfor Morsa, og det gjennomføres omfattende tiltak for å redusere 
utslippet fra disse. 
 
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet i slike saker og som sender 
pålegg til aktuelle eiendommer om å gjennomføre nødvendige tiltak. 
 
 
Utvikling og status i Ås kommune: 
Deler av Ås kommune faller innunder vannområde Morsa. Overvåkning av 
vannforekomstene i Ås viser at flere bekker/elver er klassifisert i tilstandsklasse 
‘’moderat til svært dårlig’’. Det har vært foretatt en omfattende oppgradering av de 
separate avløpsanlegg de siste 10 årene og de fleste tilfredsstiller dagens krav til 
rensing. Det er fortsatt noen få anlegg som av forskjellige grunner ikke er oppgradert 
(utdaterte anlegg, utsettelser, manglende oppfyllelse av krav).  
 
Avløpsvannet ledes ofte til nærmeste bekk eller til stedlige masser lokalt og 
oppgradering av anleggene er følgelig en viktig del av arbeidet for å redusere 
forurensning og bedre vannkvaliteten i kommunens vannforekomster. I områdene 
hvor avløpsanleggene har blitt oppgradert er det registrert en bedring av 
vannkvaliteten i bekkene. 
 
Kostnader 
Oppgradering av separat avløpsløsning er et tiltak som huseier selv må bekoste og 
ikke alle har ressurser til å kunne imøtekomme kommunens pålegg. 
 
Kostnadene for å etablere godkjent avløpsløsning vil kunne variere betydelig ut fra 
lokale forhold og valg av løsning, samt hvorvidt eiendommen vil kunne a) oppgradere 
til ny separat løsning, eller b) falle innunder plikten til å tilknytte seg offentlige 
ledninger, jfr. Plan og bygningsloven § 27-2, andre ledd. 
 

a) Normalkostnad for etablering av godkjent separat avløpsløsning anslås til 
rundt kr 250.000,- for en helårsbolig. Saksomkostningene kommer i tillegg. 
Etter gjeldende gebyrregulativ i Ås kommune vil dette normalt tilsvare ca. kr 
2.500,-. 
 

b) Tilknytningsplikten vil generelt gjelde så fremt det etter kommunes skjønn ikke 
medfører uforholdsmessige store kostnader. I Ås kommune vil beløp som 
overskrider 3,5 X grunnbeløp (G) vurderes som uforholdsmessig kostnad. Ut 
fra dagens satser tilsvarer dette kr 327 700,-. Medregnet sakskostnader og 
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gebyrer for tilknytning kan dette medføre en samlet kostnad på over kr 
400 000. Kostnader til eventuelle innvendige rørarbeider kommer i tillegg. I 
sjeldne tilfeller kan tilknytning også kreves der kostnadene vurderes som 
uforholdsmessige, eksempelvis dersom det av forurensningsmessige hensyn 
vurderes nødvendig. 
 

 
 
 
Finansieringsmuligheter 
De fleste husstandene finansierer pålagt oppgradering av avløpssystemet gjennom 
egenfinansiering eller lån i ordinær bank. For hjemmelshavere som ikke innvilges 
ordinært lån, har kommunen mulighet til å gi lån gjennom startlånsordningen til dette 
formålet. Morsa-midlene er forutsatt prioritert hjemmelshavere som etter kommunens 
vurdering verken kan betjene ordinært lån eller startlån for det aktuelle beløpet. 
 
Medbestemmelse: 
Alle kommunene i vannområde Morsa er invitert til å delta i ordningen. Vannområde 
Morsa styres av vannområdeutvalget, der blant annet ordførerne i alle de 11 
medlemskommunene deltar. Alle Morsa-kommunene er også invitert til å delta i 
temagruppe Morsa-midler, med representanter fra både husbank og fra 
avløpsområdet. 
 
Konklusjon: 
Formålet med ordningen er å gi økonomisk støtte til innbyggere innenfor 
vannområde Morsa som vurderes ikke selv å kunne finansiere den oppgraderingen 
av sine avløpssystemer, som er pålagt av kommunen for å redusere forurensingen. 
Tilskuddsordningen vil hjelpe økonomiske vanskeligstilte innbyggere til å kunne 
etterfølge pålegg og vil bidra til å redusere forurensing. Ordningen vil derfor være 
positiv både av sosiale hensyn og for reduksjon av forurensning. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages, og vil bli behandlet i AU til endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest 
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