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Saker til behandling  

HTM-1/18 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/03352-30 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/18 25.01.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. HTM vedtar at antall boenheter i forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 

18 med flere reduseres til maks 6 boenheter. 
2. Planforslaget returneres til tiltakshaver som får mulighet til å revidere forslaget i 

henhold til dette. 
 
Ås, 08.01.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     24.11.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 08.06.2017 
Offentlig ettersyn:     23.06.-15.09.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 25.01.2018 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 24.11.2017 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 16.11.2017 
3. Planbeskrivelse, datert 16.11.2017 
4. Saksutskrift HTM 08.06.2017 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for 5 til 6 eneboliger/tomannsboliger og ca. 30 leiligheter 
i lavblokker. 
 
Planområdet ble, som en del av et større planområde, i 2004 i R-221 
Reguleringsplan for boligområde ved Eikestubben, regulert til landbruk, en boligtomt 
og kjørevei (felles atkomst). 
 
Nytt forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt 
bearbeidet, etter innkomne bemerkninger fra overordnede myndigheter og andre 
berørte parter. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Drøbak Arkitektkontor AS, på vegne av tiltakshaver 
Kjærnesveien 18 AS. 
 
Fakta i saken: 
Nytt forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere erstatter deler av 
gjeldende reguleringsplan for området. Planområdet er i kommuneplanens arealdel 
disponert til boligformål og er regulert til bolig/landbruk. Planforslaget er på ca. 10,5 
dekar. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å omregulere eiendommene til kombinert 
bebyggelse og anlegg, Bolig. Forslagsstillers målsetning er å utvikle eiendommene til 
boligformål med 5 til 6 eneboliger eller tomannsboliger og ca. 30 leiligheter i 
lavblokker. 
 
Det redegjøres for planforslaget i vedlagte reguleringskart, reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 24.11.2016. 
 
Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 08.06.2017 og 
utvalget fattet følgende vedtak (rådmannens alternative 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 Kjærnesveien 18 
med flere, som vist på kart datert 05.05.2017, med reguleringsbestemmelser datert 
05.05.2017. 
 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.06.2017-15.09.2017. Det ble 
mottatt 5 bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
 
Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (14.09.2017) mener at planens bestemmelser 

som omhandler støy ikke er tilfredsstillende utformet. Av oversendt planmateriale 
kan fylkesmannen heller ikke se at det er foretatt en konkret støyvurdering. Det er 
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registrert en hul eik innenfor planområdet og det forventes at kravene i 
naturmangfoldloven og forskrift om utvalgte naturtyper følges opp. 

 
Fylkesmannen mener det er svært uheldig at kommunen legger ut et planforslag 
med et så stort omfang som 40 nye boenheter utenfor det som i Regional plan for 
areal og transport er definert som prioriterte vekstområder. Området er ikke inne i 
kommunens boligprogram og er ikke i tråd med føringene i den regionale planen. 
Fylkesmannen vil derfor fraråde at kommunen vedtar planforslaget. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Bestemmelsen om støy er endret i reguleringsbestemmelse 4.12. Den hule eiken er 
vurdert, jfr. planbeskrivelses pkt. 3.9 side 12. 
 
Rådmannen deler fylkesmannens skepsis til den massive utbyggingen planforslaget 
legger opp til. Ved første gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø innstilte 
derfor rådmannen på å avvise forslaget. Det ble imidlertid ikke tatt til følge av 
hovedutvalget, som vedtok å legge saken ut til offentlig ettersyn. 
 
2. Akershus fylkeskommune (29.08.2017/ med tilleggsuttalelse 19.09.2017) minner 

om at automatisk fredete kulturminnet (ID 58971, bosetningsspor og dyrkingslag 
fra jernalderen) med sikringssone må vises i reguleringskartet. Sikringssonen 
strekker seg ca. en meter inn i planområdet på vestsiden av planområdet. Det er 
viktig at de som skal utføre arbeid i marka gjøres særlig oppmerksom på at det 
kan være ukjente fornminner i området. Rette myndighet, Akershus 
fylkeskommune, må straks varsles hvis dette skjer. Av nyere tids kulturminner er 
det et historisk veifar fra 1650 som går gjennom den sørøstre delen av 
planområdet, kalt Oppegårdsvegen. Det bes om at det blir tatt hensyn til rester 
etter det historiske veifaret. 
 
Fylkesrådmannen viser til at området ikke inngår i kommunens boligprogram og 
ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Planområdet har vært disponert til boligområde i 
kommuneplanen i flere perioder. I gjeldende reguleringsplan er det kun åpnet for 
en by bolig og deler av planområdet er regulert til landbruk. Fylkesrådmannen 
mener det er svært uheldig at kommunen legger ut et planforslag med 40 nye 
boenheter utenfor det som i regional plan er definert som prioritert vekstområde, 
og fraråder at kommunen vedtar planforslaget. Det anbefales at gjeldende 
reguleringsplan for området opprettholdes. Alternativt bør antallet boliger 
begrenses vesentlig. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Kulturminnets sikringssone er markert på plankartet. Når det gjelder veifaret er det 
ingen fysiske spor igjen av det. Fylkesrådmannens skepsis til den omfattende 
utbyggingen deles av rådmannen og det vises til kommentar i punktet ovenfor. 
 
3. Statens vegvesen (SVV) (24.08.2017) uttaler at det må tas inn en 

rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for alle tiltak på og langs 
fylkesveien skal godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. For krav om 
krysningspunkt etter bestemmelsens § 6.2 må den fysiske utformingen framgå av 
byggeplanen. Eventuell skilting og oppmerking av fotgjengerfelt må det søkes 
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særskilt om. Når det gjelder bestemmelser om sykkelparkering anbefaler SVV at 
det tas med hvilken kvalitet sykkelparkeringen skal ha. Sykkelparkeringsplassene 
bør være under tak og utformes slik at syklende kan låses fast. En 
illustrasjonsplan bør vise tilkomst til sykkelparkeringen. 
 
Når det gjelder støy og luftforurensning forutsetter SVV at gjeldende retningslinjer 
ligger til grunn. Det er viktig at valgte trafikkløsninger ivaretar trafikksikkerheten og 
framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Planen må legge opp til en god og 
sikker atkomst, hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. Alle anlegg for 
gående og syklende skal være universelt utformet. Løsningene for gående og 
syklende bør utformes på en måte som gjør det enklere å velge å gå og sykle 
framfor bilbruk. Samtidig må det tilrettelegges for snarveier til interne og eksterne 
målpunkt for å hindre at myke trafikanter må gå lange omveier. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Bestemmelsene er endret jfr. reguleringsbestemmelse 4.4 e. om at minst 
50 % av sykkelparkeringsplassene skal være under tak, 4.10 om universell 
utforming, 4.12 om støy, 4.13 om luftkvalitet og 5.4 om at byggeplan for alle tiltak, på 
og langs fylkesveien, skal godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. 
 
4. Follo Ren IKS (29.08.2017) anbefaler nedgravde avfallsbrønner for alle 

utbygginger fra 12 boenheter og oppover. Med utgangspunkt i ca. 40 boenheter 
vil det være nødvendig med 1 stk 5 m3 avfallsbrønn per fraksjon, totalt 2 
nedgravde avfallsbrønner. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er tatt inn i reguleringsbestemmelse 4.8 at anlegg for avfallshåndtering skal 
avklares med Follo Ren i forbindelse med byggesaken. 
 
5. Skar Advokater (15.09.2017) representerer beboerne i Kjærnesveien 24, 26, 28, 

34, 36 og 38 som er berørt av forslag til reguleringsplanen. På vegne av 
beboerne ber advokaten om at kommunen forkaster forslag til ny reguleringsplan 
slik den foreligger til offentlig ettersyn, datert 05.05.2017. Det vises til at området 
allerede er regulert, og at beboerne ikke ser noen grunn til at det skal lages en ny 
plan som innebærer en kraftig fortetting av området. Hvis kommunen godtar en 
slik utbygging av området, vil det være i strid med kommunens boligprogram som 
blant annet er ment å være et verktøy for å styre boligutbyggingen, jfr. kapasitet 
på offentlig sosial infrastruktur som skoler og barnehager. 
 
Planforslaget er ikke i tråd med regionale og nasjonale føringer om å konsentrere 
boligveksten til prioriterte vekstområder. Planforslaget innebærer et spredt 
utbyggingsmønster og økt bilbruk. Det legges opp til stor trafikkøkning gjennom 
eksisterende kryss i Kjærnesveien, der siktforholdene ikke er gode. En bedre 
trafikkløsning vil være innkjøring for hele planområdet fra «nedsiden» dvs fra 
Kjærnesveien 18. Dagens interne atkomstvei er svært smal og det er ikke mulig 
for to biler å passere hverandre. Det legges opp til en alt for høy fortetting. 
Planområdet egner seg ikke for blokkbebyggelse eller tomannsboliger. 
Utbyggingen vil kreve mye utsprengning der konsekvensen er at hele topografien 
for området blir endret. Eksisterende bomiljø vil bli drastisk endret, noe beboerne i 
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området ikke ønsker. Arealet som er avsatt til friareal/lekeplass er uegnet som 
lekeplass, siden det er alt for bratt der. 
 
Kjærnesveien 18 AS er forslagsstiller og eies indirekte av Kjetil Barfelt, som er 
registrert som styreleder og daglig leder i selskapet. Kjetil Barfelt er for tiden også 
leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø, som behandler planforslaget. Advokat 
Skar stiller spørsmål ved leders og hovedutvalgets habilitet. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Rådmannen er også skeptisk til planforslagets omfang, og viser til sin kommentar 
ovenfor, under pkt. 1. Forslagsstiller er villig til å redusere antall 
eneboliger/tomannsboliger fra 6-10 til 5-6, men opprettholder ca. 30 leiligheter i 
lavblokker. Planbestemmelsene er imidlertid uendret angående utnyttelsesgrad på 
begge boligfeltene. 
 
Når det gjelder habilitetsspørsmålet, er det blitt behandlet som en egen sak, sak 
86/17, i møte 07.12.2017. Vedtaket gjengis nedenfor til orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 07.12.2017: 
 
Kjetil Barfelt vurderes som inhabil til å behandle reguleringsplan R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl., i henhold til forvaltningsloven § 6 
første ledd. 
Utvalgsmedlemmene for øvrig anses som habile til å behandle reguleringsplan R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl., med mindre det ved senere 
behandling skulle fremkomme at møtende enkeltmedlemmer kan ha særlig fordel, 
tap eller ulempe i saken. 
 
I reguleringssaken for øvrig tas det kun stilling til planforslaget. 
 
Vurdering: 
Planprosess 
Planområdet er i gjeldende kommuneplans arealdel disponert til boligformål. 
Området er regulert til en boligtomt og til landbruk, samt felles atkomstvei. 
Konsekvensen av det nye forslaget er at landbruksarealet omreguleres til 
boligformål. Planforslaget vurderes til ikke å være i tråd med regionale føringer, der 
boligveksten skal konsentreres i prioriterte vekstområder. Planforslaget bidrar til å 
opprettholde/utvide et spredt utbyggingsmønster som vil øke bilbruken. Området 
ligger ikke inne i kommunens boligprogram. 
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger. Overordnede berørte myndigheter, med unntak av Statens vegvesen, 
er svært negative til planforslaget, i likhet med naboene som anbefaler å avvise 
forslaget. 
 
Forslagsstiller har imøtekommet noen av bemerkningene, og planforslaget er blitt 
revidert. Antall boenheter i planforslaget er imidlertid ikke vesentlig redusert, til tross 
for at de fleste berørte parter påpeker at det er alt for omfattende og at det bryter 
med eksisterende boligmønster i området. 
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Skråbilde fra Follokart viser planområdet 

 
Planområdet er en del av innfallsporten til Kjærnes, som framstår som et landlig 
småskalalandskap med husklynger spredt langs veien. En utbygging som 
planforslaget legger opp til vil endre dette preget, både i form av endret topografi og 
fjerning av vegetasjon. 
 
En så høy utnyttelse som planforslaget legger opp til, vil med stor sannsynlighet føre 
til mye sprenging og fjerning av mesteparten av vegetasjonen i planområdet. 
 
Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn er det gjort følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 

- 4.4 b. Parkering skal anordnes i nederste etasje/kjeller i lavblokk. Det skal 
anordnes minimum 1,50 biloppstillingsplass pr leilighet over 60 m2 og 1,0 
bilplass for hver leilighet under 60 m2. 

- 4.4 e. Det skal anordnes minst 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet, og av 
disse skal minimum 50 % være under tak. 

- 4.8 Det skal innenfor felt B2 anordnes felles anlegg for avfall. Dette avklares 
med Follo Ren i forbindelse med byggesaken. 

- 4.10 Anlegg for syklende og gående skal være universelt utformet så langt det 
er praktisk mulig. 

- 4.12 Grenseverdier for støy gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442/2016 tabell 3, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, 
gjelder for planen. 

- 4.13 Grenseverdier for luftkvalitet gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1520, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for luftkvalitet, gjelder for 
planen. 

- 5.1 b. Felles avkjørsel FA2 gjelder for eiendommen gnr /bnr 109/60 og om 
formålstjenlig også for byggeområde B1. 
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- 5.3 Krysningspunkt/gangfelt over Kjærnesveien ved avkjørsel FA2 skal være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelse som skal 
benytte adkomst via avkjørsel FA2. 

- 5.4 Byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesveien skal godkjennes av 
Statens Vegvesen før gjennomføring. 

 
Etter offentlig ettersyn er det gjort følgende endringer i reguleringsplankartet: 

- Byggegrensen mot fylkesveien i felt B2 er økt/utvidet langs hele strekningen 
- Byggegrensen i felt B2 er trukket litt vestover, langs «foten» av kollen, mot felt 

B1. 
 
Planbeskrivelsen er også endret i henhold til endringene i plankart og bestemmelser 
nevnt ovenfor. Det er også inntatt innkomne uttalelser fra berørte parter. Uttalelsene 
er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Planforslaget bidrar til et spredt utbyggingsmønster og økt bilbruk. 
 
Alternativer: 
Gjeldende reguleringsplan opprettholdes. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det reviderte planforslaget legger opp til en utbygging som rådmannen mener er alt 
for omfattende i dette området. Planforslaget er ikke i tråd med overordnede føringer 
om konsentrert boligvekst, ligger ikke inne i kommunens boligprogram og vil føre til 
økt bilbruk. 
 
I Regional plan for areal og transport åpnes det for en viss boligvekst også utenfor 
det som er definert som prioriterte vekstområder. Det pågående reguleringsarbeidet i 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen gir en betydelig boligvekst i dette området. 
 
Rådmannen anbefaler at antall boenheter i planforslaget reduseres til maks 6 
boenheter, noe som er en videreføring av eksisterende boligmønster. Rådmannen 
anbefaler at planforslaget returneres til forslagsstiller som får mulighet til å justere 
forslaget i henhold til dette. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-2/18 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  14/02222-136 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2/18 25.01.2018 
2 Kommunestyret   
 

   
Rådmannens innstilling: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
  
Justeringene omfatter: 

 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 

 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 2, fig 1). 

 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 
rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 
4, fig 1). 

 Utvikling av nordre del av Åsmåsan utelates fra videre planarbeid og fremtidig 
arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og arbeid med 
langsiktig grønn grense (Delområde 5, fig 1). 

 Utvikling av nordre del av næringsområdet Langbakken utelates fra videre 
planarbeid og fremtidig arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan. 
(Delområde 6, fig 1.) 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien. 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for sydlig del av 
Langbakken næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del 
av Idrettsveien, ved dagens Esso-stasjon, Moerjordet, samt den aller sydligste 
del av Åsmåsan (Delområde 1, fig 1). 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, 
området mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og 
Sagaveien frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, fig 1). 

 
Ås, 15.01.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune opplever sterk vekst. For å være rustet til å møte veksten er det satt i 
gang et arbeid med områderegulering av Ås sentralområde. Planprogrammet, vedtatt 
av kommunestyret 29.04.2015, angir hvilke utredninger som skal gjennomføres. 
 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted er en av flere 
faglige utredninger som er utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 
områdereguleringsplanen. Rapporten inneholder en vurdering av 26 ulike 
fortettingsstrategier, hvorav 5 er mer detaljert vurdert. 
 
Strategiene er på et overordnet nivå og skal bidra til å gi god innsikt i 
problemstillinger kommunen står ovenfor for å kunne diskutere ulike tilnærminger til å 
møte forventet befolkningsvekst både på kort og lang sikt. De ulike strategiene 
vurderer fremtidig utvikling av de mest sentrumsnære områdene i Ås tettsted, og 
inneholder anbefalinger om arealutnyttelse for ulike delområder.  
 
Formålet er å gi et faglig grunnlag for valg av fortettingsstrategi for sentralområdet. 
Utredningen er i den forstand et viktig grunnlag for det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen for sentralområdet, og danner med øvrige utredninger 
beslutningsgrunnlag for det videre arbeid med områdeplanen. Utredningen er 
utarbeidet av Asplan Viak i nært samarbeid med kommunen. 
 
Tidligere behandling av saken 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted med Rådmannens 
anbefaling om hvilken strategi som skulle ligge til grunn for det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen var til behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 
24.08.2016, sak 50/17. Utvalget besluttet i møtet å engasjere befolkningen gjennom 
bredere medvirkning og åpne for en offentlig innspillsrunde før ny behandling av 
strategiene. Det ble som følge avholdt folkemøte 21.09.2017, og åpnet for å sende 
skriftlige innspill i perioden fra 22.09.2017 til 16.10.2017. 
 
Det ble mottatt 67 innspill i høringsperioden. Mottatte høringsinnspill er oppsummert 
og vurdert enkeltvis i eget vedlegg som følger saken.  
 
Med utgangspunkt i Rådmannens anbefaling i sak 50/17 og innspillsrunden foreslår 
Rådmannen en justert fortettingsstrategi. 
 
Vurdering: 
Samlet vurdering av mottatte innspill 
I innspillsrunden er det gitt utrykk for stor skepsis til omfattende fortetting av de 
sentrumsnære eneboligområdene, ønske om i større grad å legge kulturhistorisk 
analyse til grunn i etablerte boligområder, og større vilje til å omdisponere dyrka mark 
enn omforming av etablerte boligområder. Blant de beskrevne fortettingsstrategiene 
foretrekkes derfor fortettingsstrategien som beskriver kjente prosjekter. Denne 
strategien utelater i størst grad eneboligområder. 
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Innspillsrunden har gitt god innsikt i utfordringer knyttet til gjennomføring, 
bekymringer knyttet til høyder, utnyttelse og bebyggelsestyper i sentrumsutviklingen i 
Ås. 
 
Justeringer av anbefalt fortettingsstrategi etter innspillsrunden 
Rådmannen foreslår en oppdeling av planområdet i 8 delområder, og anbefaler ulike 
strategier for videre utvikling av disse delområdene. Den justerte fortettingsstrategien 
er beskrevet med utgangspunkt i kart i figur 1 (vedlagt som vedlegg 3). Under 
beskrives strategiene for hvert foreslåtte delområde.  
 

Figur 1: Rådmannens justerte anbefaling til fortettingsstrategi 
 
Delområde 1: Utvidet sentrumskjerne 
Justert fortettingsstrategi legger opp til en utvidelse av dagens sentrumskjerne. 
Regulering av dette området vil være et sentralt tema i det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen. Området består av en kombinasjon av ubebygde områder 
(Moerjordet, søndre del av Åsmåsan) og sentrumsnær bebyggelse modent for 
fornying (deler av Langbakken næringsområde og «Sentrum øst», «Hangartomta», 
området ved dagens Esso-stasjon, del av Idrettsveien, Brekkeveien 16 og 18, m.m.).  
 
I tillegg inngår enkelte arealer langs Idrettsveien i øst, herunder dagens eiendom for 
Coop-prix. Langs Langbakken bør arealutnyttelse for et område bebygget med om 
lag 11 eneboliger mellom sentrum øst og næringsområdet vurderes i arbeidet. 
 
For deler av dagens næringsområde der det foreslås endringer av arealbruken, skal 
det i det videre planarbeidet eller gjennom rullering av kommuneplanens arealdel 
vurderes omlokalisering av eksisterende næringer, enten internt i området eller det 
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må vurderes erstatningsarealer utenfor planområdet. Av om lag 13 virksomheter med 
til sammen 210 arbeidsplasser i området i dag, er det 4 virksomheter med om lag 60 
arbeidsplasser som har behov for erstatningsarealer som bedre er tilpasset 
virksomhetstypen utenfor planområdet. 
 
Delområde 2: Etablerte sentrumsnære boligområder - Kaja 
For de etablerte boligområdene på Søråsteigen og Kaja anbefaler Rådmannen i 
større grad å vektlegge funnene avdekket i den kulturhistoriske stedsanalysen datert 
20.12.2016, med enkelte avvik. 
 
Analysen angir anbefalt handlingsrom for fortetting av de etablerte boligområdene 
med hovedfokus på kulturhistoriske verdier i områdene. I analysen pekes det ut 
konkrete delområder innenfor boligområdene som kan tåle en viss fortetting, og 
enkelte delområder som bør tillegges større vern. Kommunen vil i det videre arbeidet 
med områdeplanen måtte ta stilling til om deler av områdene skal underlegges 
strengere formelt vern, samt om det bør legges strengere begrensninger på fradeling 
av eiendom og oppføring av nye eneboliger i områdene. 
 
For Kaja er store deler av boligområdet betraktet som sårbart med behov for å 
tillegge større grad av vern, med visse unntak. Langs hele nordsiden av dagens 
etablerte bebyggelse er det angitt mulighet for å etablere ny bebyggelse og 
omforming av eksisterende områder, som anses å ha liten kulturhistorisk verdi. I det 
videre arbeid med områdeplanen skal det vurderes hvordan dette kan gjøres. 

 
 

 

Figur 2: Utdrag fra kulturhistorisk 
analyse - Kaja  
 
 Rød farge tilsier strengere vern 
 Brun farge åpner for moderat 

fortetting 
 Gul farge åpner for ny bebyggelse 
 
 
Stiplet hvit linje viser områder der 
justert fortettingsstrategi avviker fra 
den kulturhistoriske stedsanalysen 
 
 

 
Avvik fra kulturhistorisk analyse 
Justert fortettingsstrategi foreslår for Kaja to avvik fra den kulturhistoriske 
stedsanalysen: 
 
 Økt arealutnyttelse langs sydsiden av Kajaveien i dag bebygget med 11 

eneboliger og kommunale flermannsboliger. 
 Reguleringsplan for del av Skogveien (jf. delområde 7) 
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Rådmannen vurderer at økt utnyttelse for området syd for Kajaveien er vesentlig å 
vurdere i det videre planarbeidet for å sikre tre mål i arbeidet med 
områdereguleringsplanen: 
 
 Utvidelse av sentrumskjernen 
 Muligheten for å opparbeide Kajaveien som del av hovedsykkelveinettet i sentrum 
 Omforming av fv. 152 med gateutforming på lengre sikt 
 
Det aktuelle området er i dag bebygget med 11 eneboliger i området mellom 
Kajaveien og fv. 152, enkelte kommunale flermannsboliger i øst, samt restarealer. 
Rådmannen anbefaler at området syd for Kajaveien inngår som del av utvidet 
sentrumskjerne, delområde 1. 
 
Delområde 3: Etablerte sentrumsnære boligområder - Søråsteigen 
For det etablerte boligområdet på Søråsteigen anbefaler Rådmannen på tilsvarende 
vis å vektlegge funnene i den kulturhistoriske stedsanalysen datert 20.12.2016, med 
enkelte avvik. 
 

 
 
Avvik fra kulturhistorisk analyse  
 Økt arealutnyttelse i området mellom Moerveien og Sagaveien, fra Skoleveien i 

nord til forlengelse av Rådyrveien i syd (mellom «Fargerikegården» (Skoleveien 
2) og «Trykkeritomta» (Sagaveien 14)). 

 Økt arealutnyttelse i området mellom Brekkeveien og Moerveien, i dag bebygget 
med 10 eneboliger. 

 

Figur 3: Utdrag fra kulturhistorisk analyse – 
Søråsteigen 
 
 Rød farge tilsier strengere vern 
 Brun farge åpner for moderat fortetting 
 Gul farge åpner for ny bebyggelse 
 
 
Stiplet linje viser områder der justert 
fortettingsstrategi avviker fra den kulturhistoriske 
stedsanalysen 
 
For området vurdert som sårbart omkring 
Sagalund barnehage, bør fremtidig arealbruk 
avklares gjennom reguleringsarbeid for 
Brekkeveien 19 m.m. som er under utarbeidelse 
(Delområde 8). 
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 Området disponert til kombinert bolig og næringsbebyggelse ved i Brekkeveien 
19 («Maxbotomta») som er del av reguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. som 
også omfatter Sagalund barnehage. 

 
Rådmannen vurderer disse avvikene fra kulturhistorisk stedsanalyse som vesentlige 
tiltak for å styrke sammenhengende sentrumskjerne, og å kunne fungere som 
bufferområder mellom foreslått utvidet sentrumskjerne og etablert 
eneboligbebyggelse.  
 
Disse områdene er også avgjørende for å kunne sikre opparbeidelse av infrastruktur 
som foreslått i vei- og gateplan, herunder ny utforming av Moerveien prioritert for 
gåene og syklende, og justert trasé og utforming av Brekkeveien som muliggjør 
bedre tomtearrondering på begge sider dagens trasé. 
 
Området langs Moerveien består av bebyggelse med blandet bruk som rommer både 
eldre forretningsgårder og eneboliger. Endret arealbruk for området muliggjør tosidig 
gateløp langs Moerveien og vil bidra til å tydeliggjøre avgrensning av sentrum. 
 
Terrenget i området mellom Brekkeveien og Moerveien åpner for at ny bebyggelse 
kan ta terrengfallet i bruk på en annen måte enn i dag, som muliggjør bedre 
utnyttelse av området. Dette kan innebære to- eller tre-etasjers bebyggelse mot vest, 
mens terrengfallet gir høyere bebyggelse sett fra øst. Dette grepet vil kunne styrke 
Brekkeveien som gateløp med tosidig bebyggelse langs Brekkeveien, samtidig som 
forholdet til øvrig eneboligbebyggelse på Søråsteigen bevares, med minimale 
høydeforskjeller mellom ny og gammel bebyggelse. 
 
Rådmannen anbefaler at disse områdene inngår som del av delområde 1. 
 
Delområdet 4: Del av Søråsjordet 
Området anbefales tatt ut av videre arbeid med områdereguleringsplanen. Arealbruk 
avsatt i kommeplan for Ås skal fortsatt gjelde for området. I gjeldende kommuneplan 
for Ås er delområdet avsatt til næringsbebyggelse og offentlig- eller privat 
tjenesteyting.  
 
Å ta området ut av det videre arbeidet svekker planprogrammets målsetting om å 
styrke den fysiske sammenhengen mellom Ås sentrum og NMBU, og svekker også 
muligheten for mer gatemessig utforming av fylkesvei 152. Rådmannen anbefaler 
likevel at fremtidig arealbruk for området avklares gjennom rullering av 
kommuneplan, og arbeid med langsiktig grønn grense for Ås. Området kan gjennom 
rullering av kommuneplan underlegges krav om felles planlegging, og følges opp 
med egen reguleringsplan på sikt. 
 
Delområde 5: Del av Åsmåsan 
Området anbefales tatt ut av videre arbeid med områdereguleringsplanen. Arealbruk 
avsatt i kommuneplan for Ås skal fortsatt gjelde for området. I gjeldende 
kommuneplan for Ås er delområdet avsatt til kombinert næring og boligbebyggelse.  
 
Rådmannen anbefaler at fremtidig arealbruk for området vurderes gjennom rullering 
av kommuneplanen, og arbeid med langsiktig grønn grense for Ås.  
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Delområde 6: Langbakken næringsområde 
Nordre del av næringsområdet ved Langbakken anbefales tatt ut av videre arbeid 
med områdereguleringsplanen, og at arealbruk avsatt i kommuneplan for Ås fortsatt 
gjelder for området. I gjeldende kommuneplan for Ås er delområdet avsatt til 
næringsbebyggelse.  
 
Rådmannen anbefaler at fremtidig arealbruk for området vurderes gjennom fremtidig 
rullering av kommuneplanen. 
 
Delområde 7: Studentboliger på Kaja (R-311 Del av Skogveien) 
Delområdet for del av Skogveien er under regulering. Det må i det videre arbeid med 
regulering av delområdet vurderes behov for rekkefølgekrav knyttet til eventuell 
oppgradering av infrastruktur.  
 
Delområdet 8: Maxbo (R-310 Brekkeveien 19 m.m.) 
Delområdet er under regulering. I reguleringsprosessen må det vurderes behov for 
eventuelle rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av infrastruktur (Herunder 
oppgradering av sykkelvei langs Brekkeveien, tilknytning til undergang under 
Østfoldbanen). 
 
Gjennomføring og kjente prosjekter 
Muligheten for gjennomføring av de ulike fortettingsstrategiene har vært et vesentlig 
tema i vurdering og behandling av de ulike alternativene. 
 
Rådmannen vurderer at den anbefalte justerte fortettingsstrategien har god mulighet 
for gjennomføring. Det er god sammenheng mellom den justerte strategien, og 
Rådmannens anbefaling til hvilke tiltak i vei- og gateplan for Ås som bør utredes 
videre.  
 
De aller fleste områdene i delområde 1 er allerede lansert enten som konkrete 
planinitiativer eller under utarbeidelse som mulighetsstudier, både fra private eller 
offentlige tiltakshavere. Blant disse prosjektene gjelder foreslått endret arealbruk for 
deler av næringsområdet i Langbakken, endret arealbruk ved dagens Esso-stasjon, 
utvikling av deler av Åsmåsan syd, utvikling av Moerjordet, endret arealbruk langs 
Idrettsveien og ny utvikling av de foreslåtte delområdene mellom Moerveien og 
Sagaveien. 
 
I delområdet 1 er det kun bebyggelsen syd for Kajaveien og langs Brekkeveien som 
er uten konkrete planinitiativ i noen utstrekning. Disse områdene fremstår som mest 
krevende i et gjennomføringsperspektiv. Områdene består av 21 eneboligtomter, 
samt noe kommunal eiendom, og utgjør samlet sett om lag 38 dekar. 
 
Med justeringene er anbefalt fortettingsstrategi for sentralområdet i stor grad i tråd 
med utredningens alternativ 4, kjent som «Kjente prosjekter», med unntak av disse 
områdene langs Kajaveien, Moerveien og Brekkeveien. 
 
I likhet med alternativ 4 er det svakheter i den anbefalte justerte fortettingsstrategien. 
Strategien tar i stor grad fatt i prosjekter som allerede er under utarbeidelse, eller der 
planinitiativ kan forventes på relativt kort sikt. Strategien tar ikke høyde for eventuelle 
ukjente og ikke-forventede prosjekter innenfor planområdet. Slike prosjekter vil med 
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stor sannsynlighet komme og til disse prosjektene bør det også knyttes 
rekkefølgekrav for å unngå unødige problemstillinger knyttet til «gratispassasjerer». 
Kommunen griper heller ikke muligheten til å fremme mulige «ønskeprosjekter». 
Rådmannen vurderer likevel strategien å være ambisiøs nok, og vil bidra til 
vesentlige avklaringer om arealbruk i de mest sentrale arealene i Ås. 
 
Forventet vekst og tidsperspektiv 
Justert fortettingsstrategi legger opp til å planlegge for om lag 3000 boenheter i 
sentralområdet. Til sammenligning var Rådmannens anbefalte strategi «Syd/Øst» 
ved behandling 24.08.2016 å planlegge for opp mot 4150 boenheter. 
 
Justert fortettingsstrategi legger således opp til å kunne håndtere en 
befolkningsvekst på om lag 6000 nye innbyggere innenfor sentralområdet, dersom et 
gjennomsnitt på to personer per husstand legges til grunn. Dette utgjør om lag 2,3 % 
årlig befolkningsvekst frem mot år 2040, med utgangspunkt i tettstedets nåværende 
befolkning. 
 
Statistisk sentralbyrå framskriver i sin hovedmodell for befolkningsvekst om lag 
30.500 bosatte i Ås kommune i år 2040. Det tilsvarer ca. 11.500 nye innbyggere i 
kommunen i perioden, en årlig vekst på 2,1 %. Dersom 90 % av befolkningsveksten 
skal konsentreres til Ås tettsted tilsvarer dette et behov for om lag 5100 boliger i 
området. 
 
En målsetting om å planlegge for i underkant av 3000 boliger innebærer som sådan 
enten en målsetting om lavere vekst for Ås sentralområde frem mot 2040, en 
redusert planperiode, eller at øvrig boligbehov frem mot 2040 lokaliseres utenfor 
sentralområdet. 
 
Rådmannen anbefaler at det fastsettes en langsiktig grønn grense i tilknytning til Ås 
sentralområde ved neste rullering av kommuneplanen.  Ved fastsettingen skal mål 
for boligvekst og arbeidsplassvekst fram mot 2040 i sentralområdet legges til grunn. 
 
Sammenheng med vei- og gateplan 
 

     
Figur: 4: Utsnitt fra vei og gateplan. 

1) Oversikt over foreslåtte «sentrumsgater»  
2) Oversikt over foreslått hovedsykkelveinett  
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Foreslåtte områder for økt arealutnyttelse og fortetting innenfor delområde 1 er alle i 
områder knyttet til foreslåtte tiltak i vei- og gateplanen for Ås. Tiltakene i vei- og 
gateplan og anbefalt justert fortettingsstrategi vil være gjensidig avhengige av 
hverandre for gjennomføring.  
 
Blant anbefalte infrastrukturtiltak gjelder foreslåtte sentrumsgater som forsterkes ved 
gjennomføring av fortettingsstrategien, og foreslåtte nye hovedtraséer for gående og 
syklende som kan etableres gjennom bruk av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.  
 
Ny veiforbindelse mellom Brekkeveien og Hogstvetveien under Østfoldbanen kan 
sikres med rekkefølgekrav knyttet til nærliggende utviklingsområder som Moerjordet, 
Maxbotomta og langs Brekkeveien. Tilsvarende gjelder justert trasé for Brekkeveien, 
og ny utforming av Brekkeveien og Moerveien. 
 
Ny fotgjenger og sykkeltrasé med overgang nord for fylkesveien mellom Idrettsveien 
og Kajaveien kan sikres gjennom rekkefølgekrav knyttet til nærliggende 
utviklingsområder som Langbakken, Esso-stasjonen, Åsmåsan syd og langs 
Idrettsveien.  
 
Omforming av fv. 152 fra vei til gate kan forsterkes ved at nærliggende 
utviklingsområder langs Kajaveien, omkring Esso-stasjonen og sentrum øst utvikles i 
tråd med målsettingen. 
 
Samlet sett vurderer Rådmannen at justert fortettingsstrategi har god sammenheng 
med foreslåtte tiltak i vei- og gateplanen, med god mulighet for å definere tydelige og 
forutsigbare rekkefølgekrav for ny bebyggelse i området. 
 
 
Alternativer: 
Alternativt kan en utgave av justert fortettingsstrategi mer i tråd med 
«Fortettingsstrategi 4 – Kjente prosjekter» slik denne er beskrevet i utredningen 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted legges til grunn. 
Strategien skiller seg fra Rådmannens anbefaling på tre punkter: 
 
 Anbefalt arealutnyttelse for området sør for Kajaveien 
 Anbefalt arealutnyttelse for området mellom Moerveien og Sagaveien 
 Anbefalt arealutnyttelse for området mellom Moerveien og Brekkeveien 
 
Således er utfordringer i dette alternativet særlig knyttet til svekket mulighet for 
tosidig gateløp langs Moerveien og Brekkeveien, og muligheten for oppgradering av 
veinett og hovedsykkelvei langs Kajaveien med overgang over Østfoldbanen, 
oppgradering av veibanen langs Moerveien og justert trasé for Brekkeveien, samt 
svekket mulighet for ny utforming av fylkesvei 152 fra «vei til gate» på sikt. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer at justert fortettingsstrategi i stor grad er i tråd med mottatte 
innspill. I dette ligger høyere vekting av kulturhistorisk stedsanalyse for etablerte 
eneboligområder, med enkelte unntak, og betydelig endret arealbruk i etablerte 
eneboligområder er begrenset til et minimum. Foreslåtte områder for ny utbygging 
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som «Hangartomta», Moerjordet og sentrumsnære næringsområder, m.m. er 
foreslått vurdert til ny utvikling i det videre arbeidet.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at strategien legges til grunn for videre arbeid med 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-3/18 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  16/01606-14 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 3/18 25.01.2018 
2 Kommunestyret   
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det utarbeides en teknisk utredning for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 
 
Første prioritet: 

 Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien, 
inkludert utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt, samt tre nye 
kryssløsninger: 

o Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  
o Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  
o Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fylkesveien.  

 Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, inkludert stenging av 
Brekkeveien og ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør 
for sentrum. 

 Justert trasé for Brekkeveien over Moerjordet. 

 Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien. 
 Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, 

via ny kryssing av jernbanen i nord. 

 Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate 
 
Andre prioritet: 

 Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 

 Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående 
 

2. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at 
følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  

 Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt 
kollektivknutepunkt.  

 Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
 
3. Tiltak som i følge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare 
innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 
4. Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 
arbeidet med områdereguleringsplanen. 

 
Ås, 15.01.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø:   25.01.2018 
Kommunestyret 
  
Vedlegg: 
1. Vei- og gateplan for Ås sentralområde, datert 01.06.2017 
2. Vedtak HTM, 24082017, Sak 51/17, Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
3. Rådmannens oppsummering og vurdering av innspillene datert 16.01.2018 
4. Rådmannens anbefalte forslag til justert fortettingsstrategi, datert 11.01.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle høringsinnspillene 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted, datert 01.07.2017 
Kulturhistorisk stedsanalyse, datert 20.12.2016 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vedtaket kunngjøres på kommunens nettside 
 
 
 
Til sakslisten  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde er utarbeidet som et kunnskapsgrunnlag for 
arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Rapporten inneholder 
mål, prinsipper og strategiske grep for utviklingen av gatenettet i Ås. 
 
Hovedprinsippene i vei- og gateplan ble vedtatt i Hovedutvalg for teknikk og miljø 24. 
august sak 51/17, og det forutsettes at dette vedtaket opprettholdes. Denne saken 
gjelder hvilke løsningsforslag som skal utredes videre.  
 
Fakta i saken: 
Vei- og gateplanen er utarbeidet av Norconsult As, i samarbeid med Ås kommune og 
en prosjektgruppe bestående av Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Ruter 
og Bane Nor. Det er gjennomført to medvirkningsmøter i løpet av planarbeidet med 
politikere, næringsliv, NMBU, velforeninger, statlige og regionale myndigheter og 
andre ressurspersoner.  
 
Tidligere behandling av saken 
Vei- og gateplan ble behandlet i HTM 24. august, sak 51/17, med følgende vedtak: 
 
 
1. Overordnede mål  

 Fremtidens vei- og gatestruktur skal bidra til å utvikle Ås til en fremtidsrettet by, med både 
urbane og grønne kvaliteter, og med en sterk stedsidentitet.  

 Vei- og gatenettet i Ås skal skape attraktive og effektive hverdagsreiser.  
 Det skal skapes et fungerende kollektivknutepunkt.  
 Gange, sykkel og kollektiv skal prioriteres i sentrum.  
 Det skal legges til rette for randparkering og korttidsparkering i sentrum.  

 
For å oppfylle behovene til de ulike trafikantgruppene, bør gatenettet så langt det er mulig utformes 
med følgende egenskaper:  
 
Gående  

 Et sammenhengende finmasket nettverk av fortau, gågate og plass/park.  
 Mange og logiske krysningspunkter.  
 Brede fortau som muliggjør møbleringssoner og gatetrær.  

 
Syklende  

 Sammenhengende og effektivt nettverk med god atkomst til sentrum, kollektivknutepunkt og 
andre viktige steder.  

 Sykkelnettet må både være og oppfattes som trygt.  
 Sammenhengende løsninger som er enkle å forstå, med få systemskifter.  

 
Kollektiv  

 God fremkommelighet for bussen.  
 Mest mulig effektive bytter mellom buss og tog. Nytt kollektivknutepunkt.  
 Synlig og lesbart kollektivsystem.  

 
Bilister  

 Bilen skal gis god tilgjengelighet til sentrum, men på gående, syklende og kollektivreisendes 
premisser.  

 Gjennomkjøring med lav hastighet  
 Det skal finnes parkeringsmuligheter i sentrumsgatene med høy sirkulasjon.  
 Langtidsparkering etableres i randsonen av sentrum.  
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2. Det utarbeides en teknisk utredning for løsningsforslagene  

 Adkomst fra fv 152 vestfra mot Moer løses/utredes.  
 Stegvis gjennomføring av trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien-Brekkeveien 

utredes.  
 Hovedtraseer for syklende: Ekornveien, Brekkeveien, Skoleveien, Rådyrveien, Søråsveien, 

Herumveien, Høgskoleveien, Hogstvetveien, Langbakken, Von Øtkens vei og Solfallsveien.  
 Hovedtraseer for gående: Ekornveien, Moerveien, Skoleveien, Høgskoleveien og 

Langbakken. Gjenåpning av tidligere gangvei Dr Sødringsvei-Furuveien.  
 Hovedgate for bil i sentrum: Moerveien og Raveien  
 Hovedgate for bil til Moer: Ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør for 

sentrum, fra Brekkeveien til Hogstvetveien.  
 Ny kryssing av jernbanen for fotgjengere og syklister nord for fylkesveien, mellom Åsmåsan 

og Langbakken.  
 Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt integrasjon med nytt kollektivknutepunkt.  
 Senking av Raveien og nytt kryss fra Raveien til fylkesveien  
 Utforming av fv. 152 fra vei til gate og utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt.  

 
3. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at følgende tiltak kan 
opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  

 Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
 Kollektivfelt langs fv. 152.  
 Gjennomgangssykkelvei langs fv 152.  
 Ny kryssing av jernbanen for biler, fotgjengere og syklister sør for nåværende stasjon.  

 
4. Området for det midlertidige plan og deleforbudet utvides til å omfatte de ubebygde delene av 
reguleringsplan 198.  
 
5. Arbeidet med vei- og gateplan i Ås sentrumsområde forankres bedre i befolkningen gjennom 
høring, folkemøter og annet før saken legges frem for politiske organer. 
 
 
Vei- og gateplan ble lagt ut til en offentlig innspillsrunde, sammen med 
fortettingsstrategier for Ås sentralområde, i perioden 22.09.2017-16.10.2017. Det 
kom inn til sammen 67 innspill, hvorav 27 berørte tema i vei- og gateplan. 
Rådmannens oppsummering kan leses i vedlegg 3. Viktige punkter som blir berørt i 
innspillene er: 
 

 Samferdselstiltakene i planen er ikke konsekvensvurdert og 
kostnadsberegnet. 

 Herumveien/Søråsveien må ikke bli en gjennomkjøringsvei for nye 
utbyggingsområder sør for sentrum. 

 Parkering bør skje i parkeringskjellere og i parkeringshus. Dagens 
parkeringsarealer bør frigjøres til byutvikling. 

 Brekkeveien bør ikke stenges, men prioriteres som bilvei og adkomstvei til 
sentrum. Moerveien bør være en sentrumsgate og prioriteres for gående og 
syklende. 

 Raveien bør beholdes som i dag. 
 Ny kryssing av jernbanen sør for sentrum bør utredes. 
 Fylkesvei 152 som gate bør utredes. 
 Delte meninger om buss gjennom sentrum og fremtidig bruk av 

Rådhusplassen. 
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Planens innhold 
Mål og prinsipper i vei- og gateplan 
Vei- og gateplanens kapittel 2, s.10, redegjør for målene for planen og egenskaper 
ved gatenettet som støtter opp om disse målene.  
 
Strategiplan for vei- og gatenettet 
Kapittel 5 i vei- og gateplan foreslår konkrete tiltak for å utvikle gatenettet i tråd med 
målene og egenskapene i kapittel 2. Kapittelet omhandler gatetypologi, prioritering av 
gater for gående, syklende, buss og bil, parkeringsplan for sykkel og bil, samt 
prinsipper for utforming av ulike typer gater. 
 
Hensikten med denne saken er å avklare hvilke tiltak som skal utredes videre.  
 
Rådmannens vurdering: 
Mål og egenskaper ved gatenettet 
Rådmannen mener at mål og egenskaper i vei- og gateplan, som vedtatt i HTMs 
innstilling 24.08.2017, sak 51/17, bør legges til grunn for det videre planarbeidet. 
Egenskapene er godt forankret gjennom to medvirkningsmøter, og gir føringer som 
vil bidra til at de konkrete løsningsforslagene ivaretar målet om økt attraktivitet for 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Behovet for en teknisk utredning 
Løsningene som foreslås i vei- og gateplan innebærer til dels omfattende endringer 
av dagens gatenett. Forslagene er kun prinsipielle, og det er ikke gjort vurderinger av 
teknisk gjennomførbarhet, kostnadsberegninger eller tegnet detaljerte gatesnitt.  
Rådmannen ønsker derfor kommunestyrets tilbakemelding på hvilke tiltak det er 
ønskelig å utrede videre i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 
Rådmannen mener det bør utarbeides en teknisk utredning for å avklare 
gjennomførbarhet, arealbeslag, gategeometri og byggegrenser for utvalgte 
løsningsforslag. En slik utredning er viktig av flere grunner: 
 

- Det er usikkerhet knyttet til den tekniske gjennomførbarheten for noen av 
tiltakene, og det er også usikkert hvor stort areal løsningene vil legge beslag 
på. Å avklare dette vil være viktig i vurderingen av om det er ønskelig å gå 
videre med de foreslåtte tiltakene. 

- En teknisk utredning gjør det mulig å sette nøyaktige formålsgrenser og 
byggegrenser for de ulike gateløsningene i områdeplanen. Alternativet er å 
sette romslige byggegrenser til gatene, slik at nye gater og kryss kan 
detaljeres på et senere tidspunkt. Denne løsningen kan være aktuell for tiltak 
som ligger svært langt fram i tid. Man risikerer imidlertid at unødvendig store 
arealer båndlegges av byggegrensen, og at man senere blir sittende igjen 
med restarealer uten bestemte funksjoner. 

- Flere av tiltakene kan bli aktuelle å innlemme som rekkefølgekrav i 
områdeplanen, og følge opp med utbyggingsavtaler. En teknisk utredning gir 
grunnlag for å lage realistiske kostnadsanslag for ny infrastruktur. 

- En teknisk utredning gir grunnlag for å vurdere trafikale konsekvensene av et 
endret gatesystem. 
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Forholdet mellom vei- og gateplan og rådmannens justerte fortettingsstrategi 
Tiltakene i vei- og gateplan er vurdert opp mot rådmannens anbefaling til justert 
fortettingsstrategi. Rådmannen anbefaler å prioritere utredning av tiltak på vei- og 
gatenettet som ligger innenfor delområde 1 i justert fortettingsstrategi. Tiltakene som 
foreslås prioritert er viktige for å skape tilgjengelighet til nye utbyggingsområder og 
nye forbindelser mellom områdene. Det vurderes som viktig å avklare detaljert 
utforming av disse tiltakene på et overordnet nivå, gjennom 
områdereguleringsplanen, for å legge tydelige rammer for fremtidig utbygging, samt 
danne grunnlag for en finansieringsplan. Tiltakene kan innlemmes som 
rekkefølgebestemmelser til nye utbyggingsområder, og kan finansieres helt eller 
delvis gjennom utbyggingsavtaler.  
 
Tiltak utenfor sentrumskjernen kan utredes nærmere i forbindelse med 
detaljregulering av disse delområdene.   
 
Tiltak som foreslås prioritert først: 
Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien 
Fylkesvei 152 er i vei- og gateplan foreslått utvidet for å gi plass til grøntrabatter, 
sykkelvei og kollektivfelt, som vist på prinsippsnitt i figur 1. Rådmannen anbefaler at 
det i første omgang prioriteres å utrede gateutforming på strekningen mellom 
Skoleveien og Idrettsveien (figur 2). Langs denne strekningen foreslås det i 
rådmannens justerte fortettingsstrategi nye utbyggingsområder med økt utnyttelse, 
som kan bidra til et gatemessig preg på fylkesveien. Rådmannen mener at 
muligheten for kollektivfelt på denne strekningen bør ivaretas i områdeplanen, selv 
om vei- og gateplan i utgangspunktet anbefaler at busstraséen legges over 
Rådhusplassen. Ulike alternativer for busstrasé gjennom sentrum bør utredes på et 
senere tidspunkt. 

 
Figur 1. Prinsippsnitt Fv. 152 

I tillegg til nytt gatesnitt mener rådmannen at utredning av fylkesveien bør omhandle 
tre kryss: 

 Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152  
Krysset er i dag unødvendig arealkrevende, og rådmannen mener krysset bør 
få en mer gatemessig utforming, i forbindelse med ny utbygging i 
næringsområdet ved Langbakken, og sentrum øst ved Rema. 

 Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152 
Ny kryssløsning ble utredet i forbindelse med områdereguleringsplan for 
Dyster-Eldor II (R-291), og mye av dette arbeidet vil kunne inngå i en ny 
teknisk utredning. Rådmannen vurderer at krysset i dag ikke gir tilstrekkelig 
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fremkommelighet, og at en ny kryssløsning blir spesielt viktig dersom 
Hogstvetveien skal etableres som ny atkomst til Moer. 

 Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fv. 152 
Ved utvikling av områdene nord for fv. 152, mener rådmannen det bør 
vurderes et mer sammenhengende gatenett på tvers av fylkesveien. Det bør 
utredes hvorvidt et nytt kryss mellom Raveien og fylkesveien er teknisk 
gjennomførbart, og kan løses på en måte som bidrar til et sammenhengende 
sentrumsområde mellom Europan/Ås kvartal og fremtidig bebyggelse på 
Esso-tomta. Et nytt kryss kan erstatte Rådhusplassen som atkomst til sentrum 
for biltrafikk, som vist på figur 2. 

 

              
Figur 2. Fylkesveiens trasé gjennom sentrum, med foreslått nytt kryss til Raveien. Svarte linjer er 
foreslåtte gater med biltrafikk. 

 
Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, via ny undergang  
Rådmannen mener det bør tas sikte på å lede gjennomgangstrafikken til Moer 
utenom sentrum. I vei- og gateplan foreslås dette løst med en trafikkomlegging fra 
Brekkeveien til Hogstvetveien, via en ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og 
syklister sør for sentrum. Foreslått nytt gatenett og plassering av undergangen sør for 
sentrum er vist på figur 3. 
 
Rådmannen foreslår at dette tiltaket prioriteres høyt. Tiltaket har som fordel at 
trafikkmengden reduseres betydelig langs den sentrumsnære delen av Brekkeveien, 
som i justert fortettingsstrategi foreslås som utbyggingsområde med høyere 
utnyttelse enn i dag. Ved stasjonsområdet vil Brekkeveien kunne stenges helt for 
biltrafikk, annet enn hente- bringe- trafikk til stasjonen, og veien kan omgjøres til 
stasjonstorg med hovedsykkelvei. Det bør utredes hvordan Brekkeveien kan stenges 
for biltrafikk ved fv. 152, samtidig som det etableres en forbindelse for syklister 
mellom stasjonsområdet og ny sykkelvei langs jernbanen mot Ski.   
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Figur 3. Foreslått gatenett for biltrafikk sør for sentrum, med stenging av Brekkeveien og etablering av ny 
undergang 

Finansiering av ny undergang vil delvis kunne belastes utbyggingen på Moerjordet, 
samt andre større utbyggingsprosjekter som vil føre til økt trafikkbelastning på denne 
del av veinettet. Moerjordet er allerede regulert og det må påregnes en utbygging her 
i nær framtid. Før utbygging er det viktig at nøyaktig plassering av ny undergang 
mellom Brekkeveien og Hogstvetveien er fastsatt, slik at det avsettes nok areal til 
formålet.  
 
Ny trasé for Brekkeveien 
Sør for stasjonen foreslår rådmannen at det utredes en ny trasé for Brekkeveien, 
langs jernbanelinjen, som vist på figur 3. Formålet med tiltaket er å utnytte arealet 
langs jernbanen, som er minst egnet til boligbygging. Ny trasé skaper en mer 
hensiktsmessig tomteinndeling på Moerjordet, tilpasset fremtidig utbygging.  
 
Hovedtrasé for syklende: Brekkeveien. 
Langs Moerjordet foreslås hovedsykkeltraseen lagt øst for dagens trasé på 
Brekkeveien, som vist på figur 4. Rådmannen mener at nøyaktig plassering av 
sykkeltraseen bør fastsettes i en teknisk utredning. I tillegg bør det avklares hvilken 
standard sykkelveien skal ha langs hele strekningen. Utbyggingen på Maxbotomta, 
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samt utbyggingen langs begge sider av Brekkeveien, som foreslås i rådmannens 
justerte fortettingsstrategi, bør bidra med finansiering av ny gang-sykkel-løsning 
gjennom utbyggingsavtaler.  
 

 
Figur 4. Anbefalte hovedsykkeltraséer markert i grønt. Sykkelveien langs Moerjordet er lagt øst for 
dagens Brekkeveien. 

 
Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, via ny 
kryssing av jernbanen.  
Nord for fylkesveien mener rådmannen det bør utredes en ny hovedsykkeltrasé fra 
Kajaveien/Lyngveien i vest, til Langbakken og Idrettsveien i øst. Traseen bindes 
sammen gjennom en ny kryssing av jernbanen, som vist på figur 5. Nøyaktig 
plassering og utforming av traseen må fastsettes, inkludert plassering av ny 
undergang eller bru. I tillegg til strekningen fra øst til vest mener rådmannen det bør 
fastsettes en standard for fremtidig sykkeltrasé langs hele Langbakken, samt hele 
Idrettsveien.  
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Figur 5. Anbefalte hovedsykkeltraseer i nordlig del av sentrumskjernen 

Det forutsettes at detaljert utforming av ny jernbanekryssing kan utredes i forbindelse 
med detaljregulering av de foreslåtte utbyggingsområdene ved Langbakken og 
Åsmåsan. Tiltaket vil bidra til å knytte de to utbyggingsområdene sammen, og bør 
spesielt være av interesse for utbyggingsprosjektene ved Langbakken, som med 
dette vil få bedre tilgjengelighet til Ås sentrum og sykkelveien langs jernbanen mot 
Ski. Det er dermed rimelig å forutsette at tiltakshaver på disse prosjektene bidrar med 
å finansiere utredning og opparbeiding av undergang/bru. 
 
Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate 
Det må tas stilling til hvordan Raveien og Moerveien kan utformes for å gi fotgjengere 
og bylivet tydelig prioritet i sentrum. Dersom Raveien senkes til fylkesveien, må 
hastighet og fremkommelighet for biltrafikken begrenses, slik at trafikkmengden 
holdes omtrent på dagens nivå. Ny utforming av Raveien vil ha betydning for 
utviklingen av Europan-kvartalet, og det vil være rimelig at denne utbyggingen bidrar 
med finansiering av ønsket løsning. 
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Figur 6. T.v. Moerveien er i vei- og gateplan markert som en særlig viktig gangforbindelse, og en del av 
nettverket for byliv og opphold. T.h. Prinsippsnitt for sentrumsgater, med brede fortau og gateparkering. 

       
Andre prioritet 
Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 
Bebyggelsen langs disse gatene er foreslått regulert til bevaring i rådmannens 
justerte fortettingsstrategi, og store endringer i gatestrukturen vurderes derfor ikke 
som aktuelle. Det bør likevel tas stilling til hvordan det best kan tilrettelegges for 
syklister langs disse traseene, innenfor dagens gatesnitt. 
 

 
Figur 7. Hovedtraseer for syklende sentrum vest 
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Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående 
Skoleveien er i vei- og gateplan foreslått som prioritert trasé gjennom sentrum for 
syklende og gående, samt en sentrumsgate der det tilrettelegges for opphold og 
byliv. Skoleveien ligger i randsonen av Rådhusparken, og har potensiale til å utgjøre 
en forlengelse av parken gjennom beplantning av gaterommet. I vei- og gateplan 
foreslås også langsgående gateparkering langs Skoleveien. Rådmannen mener det 
kan være behov for å utrede ny utforming av Skoleveien, for å tilpasse 
gateutformingen til den kommende utbyggingen av ny Åsgård skole og det foreslåtte 
utbyggingsområdet i tidligere Fargerike-kvartalet. Fordi det meste av området sør for 
Skoleveien er foreslått til bevaring i rådmannens justerte fortettingsstrategi, anbefales 
det at tiltaket ikke gis høyeste prioritet. 
 
Tiltak som ikke prioriteres i teknisk utredning 
Rådmannen anbefaler at enkelte tiltak innenfor delområde 1, som ikke er realistiske 
å gjennomføre på kort sikt, ikke prioriteres i teknisk utredning. I stedet avsettes 
byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at tiltakene kan 
opparbeides senere, dersom det blir ønskelig. Disse byggegrensene vil nødvendigvis 
være mer romslige enn byggegrenser som settes på bakgrunn av en nøyaktig 
teknisk plan. Rådmannen foreslår at dette gjelder følgende tiltak: 
 
Forlengelse av Rådhusplassen og utvidelse av eksisterende gang-/sykkelundergang 
Dagens undergang for fotgjengere og syklister i sentrum fremstår som smal og mørk, 
og bidrar lite til at øst og vest oppleves som et sammenhengende sentrum. 
Rådmannen mener at muligheten for en utvidet undergang, som er bedre integrert 
med Ås stasjon, bør sikres i områdereguleringsplanen. Byggegrensene bør i tillegg 
sikre at arealet mellom undergangen og Rådhusplassen kan opparbeides som en 
forlengelse av Rådhusplassen. 
 
I vei- og gateplan foreslås det en ny busstrasé over Rådhusplassen, med et nytt 
sentralt busstopp i den utvidede undergangen. Rådmannen tar ikke stilling til om 
dette er ønskelig på nåværende tidspunkt, men mener det bør avsettes nok areal til 
at muligheten holdes åpen.   
 

  
Figur 8. Rådhusplassen som prioritert fotgjengertrasé. T.h. Rådhusplassen som busstrasé, samt 
plassering av ny holdeplass. 
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Figur 9. Foreslått prinsippsnitt for busstrasé over Rådhusplassen 

 
Tiltak utenfor delområde 1 
Rådmannen mener at tiltak utenfor delområde 1, ikke bør utredes videre i arbeidet 
med områderegulering for Ås sentralområde. Dette gir noen uløste problemstillinger: 
 
Adkomst fra fv 152 vestfra mot Moer 
I dag kan Herumveien/Søråsveien benyttes som atkomst fra fv.152 for reisende fra 
vest til Moer. Veien er ikke tilrettelagt for store trafikkmengder og har ikke egen 
sykkeltrasé. I vei- og gateplan foreslås det at denne veistrekningen oppgraderes til 
atkomstvei for å avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk til Moer, samt opparbeides 
som en del av hovedsykkelveinettet. Strekningen ligger utenfor vedtatt planområde 
for områdereguleringsplanen, og tiltak her vil kreve at det igangsettes ny regulering. 
Tiltaket vil trolig måtte bekostes primært av kommunen. Rådmannen mener at det gis 
tilstrekkelig atkomst til Moer gjennom dagens Brekkeveien eller en fremtidig trasé 
gjennom Hogstvetveien, og anbefaler derfor at atkomst fra vest ikke prioriteres.  
 

 
Figur 10. Herumveien og Søråsveien som en del av vei- og gatenettet for bil 

 
Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Meierikrysset og Skoleveien, og mellom 
Idrettsveien og Sentralkrysset 
Rådmannen mener gateutforming på fylkesveien mellom Skoleveien og 
Meierikrysset, bør utredes i forbindelse med en eventuell fremtidig regulering av 
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Søråsjordet. En utvidelse av strekningen mellom Idrettsveien og Sentralkrysset blir 
aktuell dersom det skal opparbeides kollektivfelt langs hele fylkesveitraseen. 
 
Rådmannen vurderer at bussen i dag har tilstrekkelig fremkommelighet langs 
fylkesveien, og at det dermed ikke vil være behov for eget kollektivfelt på kort sikt. En 
utvidelse med kollektivfelt vil gi behov for inngrep i enten verneverdige områder og 
jordbruksareal, eller hager og boliger. Det anbefales derfor at forslaget gis en grundig 
behandling på et senere tidspunkt. Der områdereguleringsplanen legger opp til nye 
utbyggingsområder langs fylkesveien, kan det settes byggegrenser i tilstrekkelig 
avstand fra fylkesveien til at kollektivfelt kan etableres på sikt.  
 
Hovedtraseer for syklende og gående utenfor sentrumskjernen 
Flere anbefalte hovedtraseer for syklende og gående blir liggende utenfor 
sentrumskjernen, og det blir ikke avklart hvilken standard disse bør gis. Traseene kan 
ikke knyttes opp mot nye utbyggingsområder, og kommunen må derfor ta et særskilt 
ansvar for utredning og gjennomføring dersom disse veiene skal få endret utforming. 
Dette gjelder: 

 Hovedtraseer for syklende: Søråsveien, Herumveien, Rådyrveien, Von Øtkens 
vei og Solfallsveien. 

 Hovedtraseer for gående: Gjenåpning av tidligere gangvei Dr Sødringsvei-
Furuveien.  

 
I tillegg anbefales en ny trasé for syklende og gående fra Skoleveien over 
Søråsjordet, som kan utredes i forbindelse med en fremtidig regulering av delområde 
4. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen har mottatt støtte på 1,5 mill. kr. fra Akershus fylkeskommune, til den 
delen av arbeidet med teknisk plan som berører fv. 152. Det er i tillegg mottatt 
200 000 kr i klimasatsmidler til å utrede trafikale konsekvenser av foreslåtte tiltak. 
Statens vegvesen har avsatt 100 000 kr årlig fra 2018-2021, til å bistå faglig i 
arbeidet med sentrumsutvikling i Ås. 
 
Budsjettet til en teknisk utredning er begrenset, og det kan være behov for ytterligere 
midler til utredning av tiltak, særlig på kommunale veier, som bl.a. ny undergang 
mellom Hogstvetveien og Brekkeveien, Moerveien som sentrumsgate og fremtidige 
gang- sykkel- traseer.  
 
Kostnadene ved å opparbeide tiltakene må beregnes i forbindelse med behandling 
av selve områdereguleringsplanen. 
 
Konklusjon: 
Vei- og gateplan vurderes å være en faglig god utredning, som er utarbeidet med 
aktiv deltakelse fra relevante myndigheter og lokale interessenter gjennom hele 
prosessen. Rådmannen mener at mål og prinsipper i vei- og gateplan, som vedtatt i 
HTMs innstilling 24. august, sak 51/17, bør legges til grunn for det videre arbeidet 
med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Det anbefales at tiltak som ligger 
innenfor delområde 1 i rådmannens justerte fortettingsstrategi utredes videre, og 
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innarbeides i forslag til områdereguleringsplanen dersom de er teknisk og økonomisk 
gjennomførbare. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-4/18 
Gnr 102 bnr 422 - 423 - Dispensasjon fra byggegrense og 
gesimshøyde 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  17/03159-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 4/18 25.01.2018 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø  25.01.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 7 om maksimal 
gesimshøyde, og dispensasjon fra byggegrense på plankart for å: 

1) anlegge nedkjøring til underjordisk garasjeanlegg 
2) utvide underjordisk garasjeanlegg utover byggegrensen 
3) anlegge støyskjerm på voll utenfor byggegrensen 
4) etablere nedgravde renovasjonsbrønner utenfor byggegrense  

fra områdereguleringsplanen for Solberg Øst (R-282).  
 
Dispensasjonen skal ikke hindre eller vanskeliggjøre oppføring av gangbro over 
Søndre Tverrvei.  
 
 
Ås, 09.01.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og Utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM    25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
1.  Arealplankart Solberg Øst områdeplan 
2.  Situasjonskart B1 og B2 med solstudier 
3.  Revidert situasjonskart bebyggelse nærmest Skitunet 
4.  Kart B2 
5.  Støyskjerm 
6.  Solstudier B1 opprinnelig forslag 
7.  Solstudier B1 revidert forslag 
8.  Solstudier B2 
9.  Klage Skitunet Boligsameie 
10.  Tiltakshavers svar på klage 
11.  Søknad om dispensasjon 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver Selvaag Bygg AS v/ Tor Even Bakke 
Ansvarlig søker HBA Arkitekter v/ Erik Andreassen 
Statens Vegvesen 
Byggesak, her 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok den 06.11.2017 søknad om dispensasjon fra regulert 
byggegrense og maksimal gesimshøyde i områdereguleringsplanen for Solberg Øst 
(R-282).  
 
Det søkes å dispensere fra reguleringsbestemmelsen §7 om maksimal gesimshøyde 
og fra byggegrensene som angitt på områdeplanens reguleringskart.  
 
Ansvarlig søker er HBA arkitekter på vegne av tiltakshaver Selvaag Bygg AS.  
 
Fakta i saken: 
Saken gjelder oppføring av ca. 250 nye leiligheter i Solberg Øst områdeplan. 
Tiltakshaver ønsker avklaring på dispensasjonsforhold før de sender inn 
rammesøknad på byggetiltak til kommunen.  
 
Dispensasjonssøknaden gjelder for forslag om bebyggelse for felt B1 og B2 avsatt til 
blokkbebyggelse i Solberg Øst områdeplan. Feltene er unntatt krav om 
detaljregulering.  
 
Dispensasjonssøknad fra plankart 
- Det søkes også om dispensasjon fra byggegrense angitt på reguleringskartet for 

å anlegge nedkjøring til garasjeanlegg under bebyggelse i felt B2 som vist i 
vedlegg 4. Nedkjøringen blir 3,5 m bred og 30 m lang.   

 
- Det søkes dispensasjon fra byggegrense angitt på plankartet for å utvide 

underjordisk garasje og kjeller mot regulert vei o_V1 slik at garasjekjellerens ytre 
ligger innafor formålsgrensen for B1 og B2 som vist i vedlegg 3 og 4.  

 
- Det søkes dispensasjon fra byggegrense for å bygge støyskjerm på voll langs 

Søndre Tverrveien som vist i vedlegg 5.  
 

- Det søkes også om dispensasjon fra byggegrense for å etablere 
renovasjonsbrønner utenfor byggegrense langs veien som vist i vedlegg 3 og 4. 

 
 
Dispensasjonssøknad fra reguleringsbestemmelse §7 om utnyttelsesgrad 
Utnyttelsesgraden på felt B1 og B2 reguleres av prosent bebygd areal (%BYA) 
sammen med maksimal gesimshøyde:  
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Felt %BYA Maks gesims Ca antall boliger 
B1 25% 12,5m 135 
B2 26% 12,5m 140 

 
Det søkes en økning i maksimal gesimshøyde på 3,1m på begge felt til 15,6 meter.  
 
Ansvarlig søker begrunner økningen i gesimshøyde med at det planlegges utbygging 
med lavere %BYA enn maksimalverdien i reguleringsbestemmelsene, og som 
dermed vil føre til større andel ubebygde uteområder. Uutnyttet %BYA omgjort til 
BRA ønskes lagt som en 5. etasje. Som et styringsverktøy for utnyttelsen en 
eventuell 5. etasje kan få, foreslår utbygger at 5. etasje i snitt har en %BYA på 65% 
av bygningens BYA for å oppnå regulert utnyttelse omregnet til BRA. Denne 
løsningen vil gi ca. 250 leiligheter mot 275 leiligheter på hele fire etasjer som angitt i 
planbeskrivelsen. Ansvarlig søker ønsker å avklare en godkjent %BYA for 5 etasje 
samlet for felt B1 og B2, og ha muligheten til å fordele den godkjente BYA mellom 
byggene i de respektive rammesøknaden. Det innebærer at byggene kan få hel, 
tilbaketrukket eller ingen 5. etasje.  
 
Dispensasjonssøknaden ble varslet til 7 berørte naboer. Statens Vegvesen hadde 
ingen innvendinger til oppføring av støyskjerm på voll langs Søndre Tverrvei, og Follo 
Ren hadde ingen innvendinger til foreslått plassering av nedgravde 
renovasjonsbrønner. Skitunet Boligsameie på gnr. 102 bnr. 391 på vestsiden av 
planområdet har kommet med en kritisk merknad til økningen i byggehøyder 
(vedlegg 9). Sameiet skriver at slik økning i gesimshøyde med 3,1m vil medføre en 
ulempe med hensyn til sol og lysforhold på enkelte beboere, især hvis en tar 
terrengfallet på 3 meter mot Skitunet i betraktning.  
 
Revidert søknad 
På bakgrunn av nabomerknaden fra Skitunet Boligsameie valgte tiltakshaver å 
justere søknaden.  
 
Bebyggelsen nærmest Skitunet nabovarslet til ca. 2m fra byggegrense i B1 er endret 
til ca. 5m fra byggegrense. Total avstand mellom bebyggelsen på Skitunet og ny 
bebyggelse blir ca. 27m. Bebyggelsen nærmest Skitunet er også redusert i høyde for 
å imøtekomme Skitunets bekymringer om sol- og lysforhold. Fra nabovarslet 
skisseprosjekt med 4 etasjer og tilbaketrukket 5. etasje er prosjektet endret til 
nedtrappet bebyggelse i 3 etasjer i gavl mot sørvest, og en inntrukket 4 etasje ca. 4m 
inn på taket, og en inntrukket 5. etasje i deler av bygget lengst fra Skitunet. Se 
vedlegg 3 for illustrasjon. Sol/skyggestudier utført av ansvarlig søker viser at 
forslaget med fem etasjer med overnevnte tiltak vil gi tilnærmet like forhold på 
eiendommen til Skitunet som det opprinnelige forslaget med 4 etasjer.  
 
 
Forholdet til pbl. §19-2: 
Dispensasjonssøknaden vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven § 19-2 andre ledd som stadfester følgende:  
 

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

 
Det legges således opp til en samlet interessevurdering der hensynet bak planens 
bestemmelser og intensjon tillegges stor vekt, og anførte fordeler må veie tyngre enn 
fordelene.  
 
Vurdering av dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 7 om maksimal 
gesimshøyde 
Formålet med regulerte byggehøyder kan i noen grad variere, men begrunnes 
generelt med områdetilpasning og for å begrense naboers reduserte sol- og 
utsiktsforhold. Byggehøyder sørger også for at ny bebyggelse gjennomføres innenfor 
visse rammer og i tråd med estetiske hensyn.  
 
Rådmannen har gått gjennom tilsendt dokumentasjon, og har konkludert med en 
innvilgelse av dispensasjon om maksimal gesimshøyde vil medføre få ulemper for 
omkringliggende naboer og landskapet. Tiltakshaver har nedtrappet bebyggelsen på 
B1 nærmest Skitunet til tre etasjer i gavl mot sørvest, og en inntrukket 4 etasje ca. 
4m inn på taket, og en inntrukket 5. etasje i deler av bygget lengst fra Skitunet. 
Videre er bebyggelsen på B1 nærmest Skitunet trukket lenger unna byggegrensen til 
5 meter. Disse to justeringene gjør at bebyggelsen nærmest Skitunet fremstår som 
bedre tilpasset terrenget og naboene, og mindre ruvende overfor Skitunet. Det 
legges vekt på at tiltaket nærmest Skitunet i liten grad vil påvirke solforholdene for 
naboer og omgivelsene. 
 
Videre vurderer rådmannen ulempene av bebyggelse med en mulig 5. etasje med en 
samlet maksimal 65% BYA av bygningens BYA til å være beskjedne.  Det vurderes 
fordelaktig å dispensere på en slik måte at utbygger står fri til å fordele BYA mellom 
de ulike bygningene for å utrede gode løsninger på estetikk, planløsninger og 
sol/skyggeforhold. 
 
Det er forståelse for at oppføring av nye blokker vil få negative konsekvenser for sol- 
og utsiktsforhold på omkringliggende eiendommer. Dette skyldes imidlertid i all 
hovedsak oppføring av blokkbebyggelse som ble avklart i områdeplanen. 
Rådmannen kan ikke se at den justerte boligblokken nærmest Skitunet, og mulighet 
til en 5. etasje på de øvrige blokkene vil medføre ulemper for Skitunet Boligsameie 
eller fremtidig bebyggelse på Solberg Øst områdeplan i slik grad at den får betydning 
for dispensasjonsvurderingen. Rådmannen legger vekt på utbyggers justeringer og at 
nærmeste nabo på Skitunet blir liggende ca. 27m fra nærmeste bygg på B1. 
Formildende er også prosjektets reduserte %BYA som øker avstanden mellom 
bebyggelsen og får området til å fremstå som mer luftig. Byggenes økte høyder vil 
ikke skape et ruvende utrykk etter rådmannens syn, verken alene eller i forhold til 
omgivelsene. Videre blir statlige og regionale målsetninger om høy utnyttelse 
ivaretatt ved at tapt %BYA på bakkeplan legges som en femte etasje.  
 
Områdereguleringen Solberg Øst ble vedtatt i 2017 og er derfor en ny plan. Området 
er ikke ferdig utviklet og en dispensasjon i dette tilfellet kan medføre fare for 
presedens. Det kan imidlertid argumenteres for at denne dispensasjonen er unik som 
følge av terrengfallet mot Søndre Tverrvei.  
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Etter en gjennomgang av saken mener rådmannen at hensynene bak 
reguleringsbestemmelse § 7 om maksimal gesimshøyde ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved at dispensasjon innvilges. Rådmannen mener fordelene ved å øke 
byggehøydene som beskrevet veier tyngre enn ulempene. Det forutsettes at 
reguleringsbestemmelse §3.1 om utforming blir ivaretatt ved rammesøknad. Det 
innebærer bebyggelse med varierte byggehøyder innenfor det enkelte felt, og variert 
arkitektur på bebyggelse og uteoppholdsareal i planområdet som helhet.  
 
Vurdering av dispensasjon fra byggegrense på plankart 
Hensynet bak byggegrensen er å avveie tiltakshavers og naboers interesse, deriblant 
branntekniske hensyn men også hensyn til lys, luft og utsikt samt ivareta kravene til 
uteoppholdsareal, parkering m.v. Langs veier sikrer byggegrensen tilstrekkelig frisikt 
og plass til nødvendig vedlikehold og brøyting, og sørger for at bebyggelse langs vei 
oppføres innenfor visse estetiske og arkitektoniske rammer. Langs Søndre Tverrvei 
sikrer byggegrensen på 50m fra veiens senterlinje tilstrekkelig areal for nåværende 
og fremtidige behov. 
 
Nedkjøring til garasjekjeller 
Når det gjelder nedkjøring til garasjeanlegg på B2 utenfor byggegrensen vurderer 
rådmannen dispensasjon fra byggegrensen til dette tiltaket som uproblematisk. 
Nedkjøringen vil ligge inntil o_T2, ca 8 meter fra byggegrensen på BK3. Det vurderes 
at nedkjøringen ikke hindrer fremkommelighet langs turveien, eller reduserer 
turveiens estetikk.  
 
Underjordisk garasjekjeller 
Rådmannen anser dispensasjon for anleggelse av underjordisk garasjekjeller utover 
plankartets byggegrense som lite overskridende. Som vedlegg 3 og 4 viser er 
arealene som går utover byggegrensen beskjedne, og hele garasjeanlegget 
anlegges innenfor arealplanformålet bolig.  Ved ferdig arbeid vil de deler av bygget 
som kommer utenfor byggegrense være under bakken og vil således ikke tilsidesette 
byggegrensens hensyn.   
 
Støyskjerm på voll 
Det søkes dispensasjon fra byggegrense på plankartet for å anlegge en 2m høy 
støyskjerm i hele feltets lengde (B1 og B2) langs Søndre Tverrvei som vist i vedlegg 
5. Formålet bak byggegrensen på 50m langs Søndre Tverrvei er å sikre tilstrekkelig 
areal for nåværende og fremtidige behov. Statens Vegvesen har ingen innvendinger 
til oppføringen av støyskjerm.  
 
Området langs Søndre Tverrvei er innenfor både rød og gul støysone, med området 
nærmest Skitunet hardest rammet av støy. Områdeplanens støyutredning viser at en 
støyskjerm på 2m plassert oppå eksisterende støyvoll begrenser den gule sonen mot 
avgrensningen av planområdet, og mye av planområdet blir således skjermet av 
støyen fra Søndre Tverrvei.  
 
Det eksisterer støyskjerm langs Søndre Tverrvei nærmere Ski, og selve veien byr på 
få kvaliteter som forringes av en støyskjerm. Rådmannen anser ikke at en støyskjerm 
til å medføre ulemper verken naboer eller omgivelsene. Det forutsetter at 
støyskjermen blir stedstilpasset med riktig og variert materialbruk.  
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Det forutsettes særlig at oppføring av støyskjerm ikke er til hinder eller vanskeliggjør 
oppføring av gangbro over Søndre Tverrvei, eller kommer i konflikt med 
utbyggingsavtalen.  
 
Nedgravde renovasjonsbrønner 
Det søkes om dispensasjon fra byggegrense på plankart for å anlegge nedgravde 
renovasjonsbrønner utenfor byggegrense som vist i vedlegg 3 og 4. Det ønskes å 
plassere renovasjonsbrønnene i to grupper ved hvert delfelt på arealplanformålet 
«annen veggrunn – grøntareal» langs veien. Follo Ren er positive til foreslått 
plassering da den ivaretar myke trafikanters mulighet til å benytte gangveier i 
bakkant av standplassene under tømming. Skissert plassering muliggjør også en 
fremtidig utvidelse til å gjelde glass- og metallemballasje. Forslått plassering parallelt 
med veien vil også frigjøre plass inne i boligområdene som ellers må avsettes til 
renovasjonsløsninger, deriblant tilstrekkelig manøvreringsareal og vendehammer. 
Imidlertid vil en renovasjonsbil blokkere ett kjørefelt under tømming og dermed 
potensielt skape en farlig situasjon. Likevel vurderes en slik ulempe som minimal da 
veien forventes å ha lav trafikkmengde.  
 
Rådmannen vurderer de nedgravde renovasjonsløsningene til å ikke forringe lys- 
eller utsiktsforhold på egen eller naboeiendommer, og det vurderes at foreslått 
løsningen ikke vil tilsidesette naboers hensyn. Det forutsettes at 
renovasjonsløsningene opparbeides i tråd med gjeldene krav og etter godkjennelse 
fra byggesaksavdelingen.  
 
Rådmannen finner at hensynene bak byggegrensen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved 
at en dispensasjon fra byggegrensen på plankartet innvilges for å anlegge nedgravde 
renovasjonsbrønner som vist i vedlegg 3 og 4. De nevnte fordeler anses som klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der ansvarlig søkers begrunnelse er 
veiet opp mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta. 
 
Rådmannen mener at hensynene bak områdeplanens bestemmelse om 
gesimshøyde og byggegrense på arealplankartet ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom 
en dispensasjon innvilges i denne saken. Fordelene for å dispensere er klart større 
enn ulempene. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er dermed oppfylt, jf. Pbl. § 19-
2 andre ledd. 
 
Vilkår for dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2 første ledd: 
Bebyggelse nærmest Skitunet 
Bebyggelse nærmest Skitunet Boligsameie skal nedtrappes som beskrevet i dette 
saksfremlegget, og oppføres minst 5m fra byggegrensen vest i planområdet B1. 
 
%BYA for eventuell 5.etasje 
Det godkjennes en 5. etasje på samlet %BYA på maksimalt 65% av bygningenes 
totale fotavtrykk for hele felt B1 og B2. 
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Støyskjerm 
Støyskjerm skal ikke være til hinder eller vanskeliggjøre oppføring av gangbro over 
Søndre Tverrvei.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-5/18 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - Gjennomføring og 
finansieringsmodell 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  16/01995-20 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 5/18 25.01.2018 
2 Formannskapet 6/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges til 
grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460. Dette skjer gjennom 
konvertering av inntil 235 fritidsboliger til helårsboliger og etablering av inntil 
225 nye boenheter, inklusive 50 enheter på Askhaugåsen boligfelt. 

2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 
beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området merket «Primæratkomst» i figur 1 kan reguleres som 

offentlig vei, øvrige veier skal reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
 

 
Ås, 15.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
1. Informasjon om stiftelsen byggfag 
2. Oversendt brev om finansiering 
3. Avtale om regulering Askehaugåsen okt 17 
4. Saksinnlegg gjennomføring og finansieringsmodell 
5. Plankart Askehaugåsen - Hyttefelt og boliger 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Se HTM-Sak 21/17, 30.03.2017 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Stiftelsen Byggfag 
 
 
Til sakslisten 
 
Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Stiftelsen Byggfag har engasjert Kvernaas arkitekter for å utarbeide en 
områdereguleringsplan for Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt. I 
forbindelse med planarbeidet ønsker Stiftelsen noen prinsipielle avklaringer fra Ås 
kommune som er avgjørende for å vurdere finansieringen og risikoen i prosjektet. 
 
Stiftelsen har beregnet at føringene fra Ås kommunes boligprogram vanskeliggjør en 
forsvarlig økonomi i prosjektet. Det ønskes at Ås kommune vurderer økonomisk 
bidrag for gjennomføring av planarbeid og infrastruktur, alternativt en økning og 
intern omfordeling av nye boliger i planprogrammet.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn: 
Området Tømrernes Feriehjem med Askehaugåsen er et hytteområde nordvest i Ås 
kommune ved Nesset i Nordby. I kommuneplan for Ås er området kjent som 
Tømrerens feriehjem avsatt til fritidsbebyggelse, og deler av Askehaugåsen er avsatt 
til kombinert fritids- og boligbebyggelse. Hele området er foreslått omformet til 
boligformål med helårsbruk, og er gitt hensynssone med krav om felles planlegging i 
kommuneplanen. 
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Området har vært tatt i bruk til fritidsformål siden 30-tallet. Stiftelsen byggfag er 
største grunneier i området og har tidligere drevet hytteområdet som ble anlagt for 
foreningens medlemmer. Hyttene er siden blitt omsatt på det frie markedet, og er ikke 
lenger forbeholdt foreningens medlemmer. Stiftelsen er likevel fortsatt en betydelig 
grunneier i området, og eier blant annet veiarealene og større restarealer i området. 
 
Stiftelsen har tatt initiativ til å regulere området avsatt med hensynssone med krav 
om felles planlegging, og har utarbeidet et planprogram for områderegulering utført 
av Kvernaas Arkitekter AS. Kommunen har deltatt aktivt i dialog med tiltakshaver om 
planarbeidet. Forslag til planprogram omfatter hele området avsatt med hensynssone 
med krav om felles planlegging, og inkluderer også arealet for Askehaug gård avsatt 
til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, for å sikre planmessig sammenheng 
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mellom de tre foreslåtte boligområdene. Kommunens boligprogram åpner for å 
etablere 450 boenheter i området samlet sett. 
 
Status i planarbeidet 
Planarbeid i området ble igangsatt sommeren 2016. Det ble utarbeidet forslag til 
planprogram, som ble fastsatt av HTM i møte 30.03.2017 etter offentlig høring (se 
HTM-Sak 21/17). Planprogrammet fastsetter behov for utredninger, 
medvirkningsopplegg og redegjør for enkelte grunnprinsipper for reguleringsarbeidet. 
 
Det er tidlig avdekket at teknisk infrastruktur og tomtestruktur er betydelige 
utfordringer for regulering av området til boliger med helårsbruk. Mulige løsninger for 
utbedret veinett er redegjort for i planprogrammet. Disse inkluderer behov for ny 
hovedatkomst til området, og justeringer i det interne veinettet. Den foretrukne 
løsningen for hovedatkomst er foreslått fra nordøst, langs avgrensningens ytterkant 
og tilknyttet Askehaugveien i øst. Dette muliggjør stenging og bedre kontroll på 
avkjørsler mot fylkesvei 156, og gir forsvarlige stigningsforhold for atkomstveien med 
mulighet for kommunal overtakelse 
 

 
 
Figur 11. Fra forslag til planprogram (HTM-Sak 21/17) 
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Finansiering av nødvendige tiltak for infrastruktur er en utfordring. Flere modeller er 
skissert, men det er behov for avklaringer fra kommunen for å komme videre. En 
vesentlig utfordring er forholdet mellom utnyttelse, boligantall og finansieringsbehov. 
Dersom kun nye boliger skal finansiere vei og andre tiltak, vil dette etter all 
sannsynlighet overskride boligtallet satt i boligprogrammet, alternativt kreve endret 
fordeling mellom de ulike planområdene. Øvrige myndigheter er svært skeptisk til 
forslaget om å omforme området til helårsbruk, som bryter med hensyn i regional 
plan for samordnet areal- og transportplanlegging, og ser helst at antall nye boliger i 
området holdes så lavt som mulig og i tråd med kommuneplanens boligprogram. 
 
Videre regulering av området er utsatt til spørsmål om finansering av infrastruktur og 
planarbeid er avklart. 
 
Finansieringsmuligheter 
Forslagsstiller har identifisert behov for investeringer i bl.a.: 
• Ny atkomstvei fra nordøst som knyttes til Askehaugveien med ny rundkjøring 
• Ny gang og sykkelvei til Askehaugveien 
• Utbedring/ utbygging av internt veinett 
• Ny hovedvannledning/ tilførsel inn i området fra NØ 
• Utbedring/ utbygging av intern vannforsyning 
• Utbedring av strømtilførsel og internt ledningsnett. 
 
Dette kommer i tillegg til kostnadene til planarbeidet. Samlet har forslagsstiller 
estimert kostnadene til 85 mill. kr. ex. mva. 
 
Det redegjøres for ulike finansieringsløsninger: 

1. Privat finansiering 
2. Offentlig finansiering 
3. Offentlig/privat samarbeid 

 
Forslagsstiller ønsker at det inngås en forpliktende avtale mellom Stiftelsen og Ås 
kommune som avklarer roller, ansvar og finansiering. 
 
Det foreslås at kommunen skal forplikte seg til å dekke 50% av kostnadene for 
utarbeiding av områdeplanen. 
 
Dersom utbyggingen skal være selvfinansierende har Stiftelsen beregnet at det er 
behov for følgende justering av boligprogrammet (tilsvarende antall i 
kommuneplanens boligprogram i parantes): 
  
Askehaugåsen – nytt boligfelt: 50 nye boliger     (50)  
Askehaugåsen- hyttefelt, ca. 65 hytter som bruks-endres   (100)  
Tømrernes hyttefelt, ca.170 hytter som bruks-endres 170   (170)  
Tømrernes, ca. 175 nye boliger       (130)  
Sum Boliger 460         (450) 
 
Konsekvensene av en intern omfordeling av antall boenheter mellom de ulike 
områdene er ikke utredet. Det er imidlertid hverken teknisk eller økonomisk realistisk 
at alle fritidsboligene konverteres til helårsboliger. Den største endringen skjer ved en 
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overflytting av 35 boligenheter fra Askehaugåsen hyttefelt til Tømrernes hyttefelt. Det 
skjer m.a.o. en endring fra konvertering av hytte til bolig til nyetablering av bolig. 
 
Det beskrives også en alternativ modell hvor antall boenheter beholdes i tråd med 
boligprogrammet ved at kommunen dekker infrastrukturkostnadene til ny innfartsvei, 
rundkjøring, fortau og VA inn til området, beregnet til 40 mill. kr. ex. mva. 
 
En viktig forutsetning for finansieringen er at eksisterende hytter som konverteres til 
bolig er med å bidrar økonomisk. Dette kan delvis sikres gjennom bruk av 
refusjonsreglene i plan og bygningslovens kap. 18. 
  
Refusjonsreglene ved opparbeidelse av vei i regulert område 
 
Refusjonsreglene i plan- og bygningsloven kap. 18 (pbl.) kan benyttes for å 
finansiere opparbeidelse av veier i regulert område. Alternativer er kommunalt 
tilskudd, utbyggingsavtaler, privatrettslige avtaler eller privat finansiering ved salg av 
boliger. Både private tiltakshavere og kommunen kan bruke refusjon for finansiering 
av veiutbygging.  
 
Reglene om refusjon trekker opp klare rammer for hvem som kan kreve refusjon, når 
og for hva refusjon kan kreves, og hvem som er refusjonspliktige. Krever tiltakshaver 
refusjon etter pbl. vil reglene slå inn fullt ut. Tiltakshaver kan derfor ikke velge bort 
refusjon for areal som er refusjonspliktig etter pbl. når den private vil bruke 
refusjonsreglene, og for eksempel isteden inngå private avtaler med eiere om bidrag. 
Videre kan heller ikke areal som etter bestemmelsene i pbl. ikke er refusjonspliktig 
areal, inkluderes i refusjonssaken gjennom en privat avtale om bidrag. Bidraget må 
derfor i sistnevnte tilfelle eventuelt dekkes gjennom private avtaler utenfor 
refusjonssaken.  
 
Private utbyggere kan bare kreve refusjon når opparbeidelsen av anlegget kan 
pålegges av kommunen og utbygger oppnår byggeklare areal ved tiltaket, jf. pbl. § 
18-3. Opparbeidelsesplikt for vei oppstår når areal i et regulert område bebygges, 
eksisterende bygg utvides vesentlig, endrer vesentlig bruk (bruksendring fra 
fritidsbolig til helårsbolig) eller eiendommer opprettes eller endres, jf. pbl. § 18-1. 
Opparbeidelseskravet gjelder for offentlig vei og overtas av kommunen etter 
ferdigstillelse. Refusjon etter pbl. kan også kreves av den som opparbeider regulert 
fellesareal som felles avkjørselsvei, etter vilkår i byggetillatelsen, jf. pbl. § 18-2. Slike 
veier forblir private etter utbygging. I områder hvor det både skal opparbeides 
offentlige veier og private veier skal de private veiene behandles som en 
refusjonsenhet.   
 
Refusjonsreglene gir tiltakshaver rett til å kreve refusjon fra arealer som får nytte av 
veiopparbeidelsen. Disse er ubebygd areal som ved tiltaket oppfyller krav til adkomst 
til offentlig veg direkte eller via felles privat avkjørsel. Dette gjelder også areal med 
saneringsmoden bebyggelse eller bebyggelse med lavere verdi enn verdien av tomt 
den beslaglegger. Som ubebygd regnes også del av areal som kan bebygges 
selvstendig eller areal med bebyggelse mindre enn 2/3 av tillatt utnyttelse. Areal som 
har fått midlertidig utsettelse med oppfyllelse av veikravet blir også refusjonspliktig 
når forpliktelsen oppfylles gjennom tiltaket, jf. pbl. § 18-1, 3. ledd. Dette vil for 
eksempel gjelde når fritidsboliger tillates endret til helårsbolig og 
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opparbeidelsesplikten utsettes etter nevnte bestemmelse. Refusjon for egne enheter 
for privat fellesareal, jf. pbl. § 18-2, belastes de areal som veiene skal tjene. 
 
Den refusjonsberettigede kan kreve dekket utgifter som har vært nødvendige for å 
oppfylle kraven om opparbeidelse etter pbl. Bestemmelsen representerer en 
avgrensning av utgiftene som kan tas med i refusjonskravet. Det antas at utgifter til 
reguleringsplan faller utenfor. Refusjonsbeløpet forfaller som hovedregel 5 uker etter 
refusjonsvedtaket er meddelt de refusjonspliktige. For ubebygd del av bebygd 
eiendom forfaller ikke kravet før deling eller eiendommen bebygges. 
 
Det er ikke behov for en egen avtale med kommunen om å fatte refusjonsvedtak. 
Kommunens plikter følger direkte av pbl. Tiltakshaver har ansvar for å fremlegge 
tilstrekkelig dokumentasjon i saken innen de frister som gjelder, og skal varsle de 
økonomiske berørte. 
 
Et annet viktig finansieringsvirkemiddel er fritak for m.v.a. 
 
Merverdiavgift 
Private utbyggere kan i medhold av plan- og bygningsloven, eller i en utbyggingsavtale, 
få krav om å opparbeide kommunal infrastruktur som er nødvendig for at utbyggingen 
kan realiseres.  
 
I hovedsak gjelder det opparbeidelse av kommunale veier og trafikkanlegg, vann- og 
avløpsanlegg, samt nødvendige tilknytninger og sammenkoblinger til eksisterende 
infrastruktur. I enkelte tilfeller kan det også dreie seg om privat opparbeidelse av 
friområder, lekearealer etc. Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster infrastrukturen, 
men har ikke mulighet til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift. Merverdiavgiften 
blir derfor en endelig kostnad i prosjektet.  
 
Dersom kommunen bygger anleggene selv, blir ikke merverdiavgiften en endelig 
kostnad, jf lov om merverdiavgift (mval) og lov om kompensasjon av merverdiavgift for 
kommuner, fylkeskommuner mv. Utbygger og kommunen kan inngå momsavtaler basert 
på anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen, som innebærer at utbygger lovlig 
kan benytte momsposisjonen til kommunen for å få merverdikostnadene løftet av 
prosjektene. 
 
Kommunestyret behandlet den 2/9-2015 i K-Sak 52/15 «Kommunens bruk av 
momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen» med følgende vedtak: 
 

1. Ved utbyggingsprosjekter, hvor den private utbygger skal etablere 
infrastrukturanlegg vederlagsfritt for kommunen, kan Ås kommune inngå 
momsavtaler basert på anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen der dette 
finnes hensiktsmessig, og der anleggskostnadene til kommunal infrastruktur eks. 
mva overstiger 5 MNOK med årlig regulering i henhold til kostnadsdeflator for 
kommunene. Spørsmålet om bruk av anleggsbidragsmodellen og 
justeringsmodellen skal som hovedregel avklares gjennom utbyggingsavtale.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå momsavtaler med utbyggere 
som nevnt under punkt 1.  

3. Kommunen skal ha mellom 2 og 10 % av fakturert beløp eks mva. til å 
administrere ordningen dekket av utbygger. Kommunen kan i tillegg beholde en 
andel av den refunderte momsen.  
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Vurdering: 
Kommunestyret har gjennom kommuneplan signalisert et ønske om at hele området 
omformes til boligformål med helårsbruk. Det er imidlertid topografiske utfordringer i 
området som medfører at det neppe er økonomisk realistisk med konvertering av all 
fritidsbebyggelse og det vil nok til en viss grad også i fremtiden være kombinert 
fritids- og boligbebyggelse i området. 
 
Stiftelsen Byggfag fremmer ulike forslag for å sikre forutsigbarhet i prosjektet og en 
forsvarlig økonomi. 
 
Følgende offentlige virkemidler er diskutert: 

1. Offentlig finansiering 
2. Bruk av momsavtaler 
3. Bruk av refusjon etter PBL kap.18 
4. Justering av boligprogrammet 

 
Områdereguleringer er en offentlig oppgave. Det er imidlertid ikke uvanlig at dette 
gjennomføres av private i samarbeid med kommunen. Det kan ikke kreves gebyr for 
områdereguleringer. Kommunen stiller med betydelig saksbehandlingsressurser og 
rådmannen anser at dette utgjør det bidraget kommunen kan stille til rådighet. 
 
Finansiering av teknisk infrastruktur i utbyggingsområder forestås normalt av 
utbygger. En kommunal finansiering i et område som dette vil kunne skape 
presedens for andre tilsvarende saker og kan ikke anbefales ut i fra prinsipper om 
likebehandling og kommunens økonomiske situasjon. 
 
Refusjonsbehandling og momsavtaler er oppgaver som kommunen enten er pliktig å 
gjennomføre etter lovverket eller kan velge å tilby. Rådmannen er av den oppfatning 
at disse virkemidlene utgjør en betydelig økonomisk fordel for tiltakshaver og anser at 
dette er et fornuftig bidrag til gjennomføring av planen. 
 
Forslaget til justering av boligprogrammet utgjør en endret intern fordeling og i tillegg 
introduseres 45 ny boenheter på Tømrernes hyttefelt. Det er gjort en vurdering av at 
det kun er 65 hytter som det er realistisk å konvertere til boliger på Askhaugåsen 
hyttefelt. Det eksisterer etter det rådmannen har fått opplyst ikke lenger noen 
velforening på Askehaugåsen. Oppsitterne har dermed ikke fått anledning til å uttale 
seg om forslaget. Dette må derfor beskrives når planen legges ut på høring slik at 
oppsittere i området får anledning til å uttale seg.       
 
Plan- og utviklingsavdelingen vurderer at en økning på 10 enheter i området som 
helhet ikke vil gi noen umiddelbare konsekvenser for området på overordnet nivå, for 
eksempel med tanke på trafikkavvikling. Det er likevel verdt å merke seg at det i 
departementets behandling av øvrige myndigheters innsigelse ved felt B14 
(Askehaug gård) ble vurdert at arealinnspillet kunne godkjennes dersom omfanget 
ble redusert med 20 boenheter, for å begrense omfanget av boenheter i et såpass 
bilavhengig område. 
 
Fordelingen av nye boenheter innenfor området som helhet gjør også liten forskjell 
på overordnet nivå, men det ville være en fordel om vekten av nye boenheter ble 
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konsentrert mot øst i planområdet, der nærheten til tjenester som skole, barnehage 
og handelstilbud, samt tilknytning til lokale og regionale busstjenester, er størst.  
 
Det foreløpig anslåtte omfanget av hyttetomter i Askehaugåsen som kan omformes til 
helårsbruk vurderes også fortsatt som et usikkert anslag, og det tas forbehold om at 
det skal kunne gjøres konkrete vurderinger både av omfang og fordeling mellom 
delfelter i den videre behandlingen av et forslag til reguleringsplan. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ved bruk av rådmannens innstilling foreligger det ikke økonomiske konsekvenser 
utover påløpt administrasjon og risiko ved bruk av momsavtaler og refusjoner. 
Omfanget av overtagelse av teknisk infrastruktur påvirker kommunens 
driftskostnader. 
 
Ved alternativ innstilling med økt kommunal deltagelse tilkommer kostnader til 
planarbeid og/eller infrastrukturtiltak. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
En planmessig oppgradering av området med oppgradering av teknisk infrastruktur 
og tilrettelegging for helårsbebyggelse vil bedre boforholdene og muliggjøre en 
generell opprydding i hele området. 
 
Alternativer: 
Ut over bruk av refusjonsreglene og momsavtaler kan kommunen velge å 
imøtekomme stiftelsen med å dekke 50% av plankostnadene, stipulert til 4 mill. kr. 
 
Boligprogrammet kan opprettholdes slik det er vedtatt og kommunen kan bevilge 
midler til etablering av teknisk infrastruktur. 
 
Boligprogrammet kan opprettholdes uten at det bevilges kommunale midler til 
prosjektet. Det vil da være en risiko for at prosjektet ikke er økonomisk 
gjennomførbart for Stiftelsen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Stiftelsen utnytter de muligheten som finnes i momsavtaler 
og refusjonsreglene i plan og bygningslovens kap. 18. 
 
Rådmannen finner at en total økning på 10 boenheter fra 450 til 460 boenheter i 
boligprogrammet er en akseptabel endring for å tilrettelegge for en ønsket 
opprydding i området.  
 
Intern endring i antall boenheter i området skal beskrives i områdeplanen slik at dette 
fremkommer når den legges ut på høring. En endelig justering må avklares gjennom 
planarbeidet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart      Til sakslisten   
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HTM-6/18 
Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier 
 
Saksbehandler:  Marianne Thorsen Saksnr.:  18/00115-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 6/18 25.01.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Vedlagte retningslinjer for søknader og saksbehandling i saker om 
landbruksveier legges til grunn.  

2. Saker av prinsipiell karakter som beskrevet i retningslinjene legges frem for 
politisk behandling.  

 
Ås, 15.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
 

Vedlegg: 
Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier                                                    
LDIR-902 Søknad om bygging av landbruksvei                                                       
Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I Follo anlegges landbruksveier i skog- og jordbruksområder med relativt tett 
befolkning og mange ulike bruker- og interessegrupper. Rådmannen erfarer at det 
ofte er knyttet en del ulike interesser og konflikter til bygging av landbruksveier. 
Regelverket for landbruksveier er kort og har stort rom for lokal tilpassing. Med store 
mengder masser (stein, jord ol.) i omløp, og mulighet for å få betalt for mottak av 
masser gis det et økonomisk insentiv for bygging av landbruksveier som lovverket 
ikke håndterer godt nok.  
 
Det er ønskelig å få på plass lokale retningslinjer for håndtering av søknader om 
bygging av landbruksveier i Follo for å utfylle gjeldende regelverk og tilpasse praksis i 
slike saker til utfordringene vi har i Follo. Rådmannen ber om tilslutning til dette fra 
hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås. 
 
F 
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Fakta i saken: 
 
Bygging av landbruksveier er unntatt behandling etter plan- og bygningsloven. 
Unntaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-6. «Unntak fra søknadsplikt for 
visse tiltak som behandles etter andre lover». Tiltaket defineres som landbruksvei når 
over 50% av samlet nytte er knyttet til landbruksvirksomhet. Det kan altså være 
andre interesser inntil 50% knyttet til veien, f.eks. privatbolig, hytter, næringsbygg e.l. 
 
Bygging av landbruksvei reguleres i dag av Forskrift om planlegging og bygging av 
landbruksveier (FOR-2015-05-28-550) hjemla i lov om jord (LOV-1995-05-13-23) og 
lov om skogbruk (LOV-2005-05-27-31). Forskriften er kort, konkret og gir stort rom for 
lokal tilpasning (Vedlegg) Landbruksdirektoratet har utarbeidet søknadsskjema med 
veiledning som skal benyttes (LDIR-902). 
 
Follo landbrukskontor, som behandler landbruksveisaker i Ås kommune, erfarer at 
det ofte er knyttet en del konflikter og ulike interesser til landbruksveisaker. 
I Follo anlegges landbruksveier i folkerike skogs- og jordbruksområder hvor verdier 
som friluftsliv, biologisk mangfold og visuelt uttrykk/estetikk står sterkt. I henhold til 
forskriften om landbruksveier skal det vurderes om tiltaket bør konsekvensutredes 
dersom veilengden er over 5 km. I Follo bygges det normalt ikke så lange 
landbruksveier, men konsekvensene av kortere veier kan likevel være store. 
 
Ås kommune har et landbrukslandskap med mindre skogområder og et godt utviklet 
veinett. Det er mange små lokalveier og mye gamle skogsveier. Vedlikeholdet av 
disse er varierende og oppgradering eller nybygging kan være nødvendig for å 
tilpasses dagens maskiner og driftsmetoder. De fleste landbruksveisøknader er 
skogsveier som skal brukes til uttak av skog og andre formål. Det er også en del 
oppgradering av eldre gårdsveier. 
 
Vurdering: 
Bygging av ny eller ombygging av landbruksvei er å anse som et relativt stort inngrep 
da veiene ihht «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» (LMD 2016) 
skal være mellom 3,5 -5 m brede avhengig av klasse og bruk, og skal bygges for å 
tåle store vogntog og landbruksmaskiner. Helårs landbruksvei i klasse 3 skal f.eks. 
bygges for vogntog for tømmertransport med totalvekt inntil 60 tonn og 24 meters 
lengde. Det er også krav til møte- og snuplasser. 
 
Det er i vårt område for tiden et overskudd av stein- og jordmasser fra 
utbyggingsområder og dette gjør landbruksveiprosjekter betydelig mer lønnsomme. 
Dette er også en problemstilling som ikke lovverket er tilpasset. Som en konsekvens 
av dette blir formålsvurdering noe vanskeligere. Bygges det vei kun til skog- og 
jordbruksformål eller er andre formål utslagsgivende for bygging av vei, som for 
eksempel mottak av masser, ønske om utbygging, ønske om bedre turvei eller vei til 
bolig. 
 
Etter landbruksveiforskriften skal det vektlegges helhetsløsninger for landbruket, 
konsekvenser for miljøverdier og faren for flom, erosjon og løsmasseskred.  
Kommunen har mulighet, jf.§ 3-3 i landbruksveiforskriften, til å sette vilkår om 
planleggerkompetanse, linjeføring, teknisk utforming, vedlikehold og miljømessig 
tilpassing av veien, samt vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien.  
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I vårt område er det en mosaikk av tettsteder, jorder og mindre skogteiger samt 
større infrastrukturtiltak som vei og jernbane. Å få et korrekt bilde av formålet med 
veisøknaden kan som nevnt være vanskelig Lovverket er enklere for bygging av 
landbruksvei og det er også en gebyrfri søknad noe som gjør det interessant å få 
behandling etter dette lovverket framfor plan- og bygningslovbehandling der formålet 
er blandet. 
 
Det er viktig for landbrukets sikkerhet og effektivitet at veinettet som benyttes er 
helhetlig med gode veiløsninger som er i god stand. Det er derfor viktig med enkel og 
effektiv saksbehandling av utbedringer og effektivisering av eksisterende 
landbruksveier. Oppgradering av eldre vei, mindre omlegginger (rundt tun, til nye 
driftsbyggninger ol.), velteplasser og mindre nyanlegg (traktorvei eller 50 - 500 m 
bilvei) vil normalt være å anse som kurante saker. Store oppgraderinger eller 
nyanlegg av landbruksbilvei er ofte store inngrep og vil være mer tidkrevende og 
kreve en mer omfattende vurdering. Slike saker anses som prinsipielle. 
 
Retningslinjer for planlegging og saksbehandling av landbruksveier i Ås kommune 
skal bidra til å klargjøre krav til søker og saksbehandling i kommunen, og sørge for 
en bedre prosess før godkjenning av veiprosjektet. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Klare retningslinjer for landbruksvei og en mer helhetlig vurdering av søknader vil 
trolig sikre miljøverdiene på en bedre måte. Vedtaket skal vektlegge «Konsekvenser 
som bygging, ombygging og bruk av veien vil ha for miljøverdier» og vurderinger 
etter lovverk som naturmangfoldloven og forurensningsloven skal gjøres. Ved 
nybygging skal særlig den samlede påvirkningen på området vektlegges. Ut fra 
denne informasjonen gjøres vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 og ved 
behov etter annet lovverk. 
 
Alternativer: 
Vedtas ikke retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier vil behandling 
av landbruksveisaker fortsetter som tidligere. 
Et slikt vedtak vil ikke ha noen større konsekvenser, men rådmann anser 
retningslinjer som en god måte å forenkle og klargjøre prosessen for søker og bedre 
sikre at almene hensyn ivaretas. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen viser til vurderingene over og ser at det er behov for klare retningslinjer 
for søknader og saksbehandling for landbruksveisaker.  
 
Rådmannen anbefaler at vedlagte retningslinjer heretter legges til grunn i slike saker. 
Dette medfører at prinsipielle saker som beskrevet i retningslinjene leges frem for 
politisk behandling fra 2018.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart                                 

Til sakslisten                         
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HTM-7/18 
Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A - Riving av Kommandanten - Klage 
 
Saksbehandler:  Inger Torild Hågensen Saksnr.:  17/00936-20 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 7/18 25.01.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som 
medfører en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak 
av 30.10.2017. HTM opprettholder vedtak av 30.10.2017, sak 17/00936-17 og klagen 
tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
 
Ås, 15.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. R-182 Reguleringsplan Kommandanten-NLH - Plankart 
2. R-182 Reguleringsbestemmelser 
3. Referat fra forhåndskonferanse 
5. Søknad 
4. Rammetillatelse - hybelhus  1.10.1999 
6. Situasjonskart 
7. Beskrivelse 1 
8. Beskrivelse 2 
9. Vedlegg til beskrivelse 2 
10. Søknad om dispensasjon 
11. Innspill fra tiltakshaver 
12. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune 
13. Uttalelse fra tiltakshaver 
14. Vedtak - Avslag 
15. Klage på avslag 
16. Vurdering av råtesoppskader - Mycoteam  
17. Tilleggsinformasjon til klage 
18. Ny uttalelse fra Afk i forbindelse med klage 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver:          NMBU 
Ansvarlig søker:    Dyrø og Moen AS Arkitekter MNAL 
Overordnet myndighet:   Akershus fylkeskommune – Seksjon for kulturminnevern 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Dyrø og Moen Arkitekter AS har på vegne av NMBU søkt om tillatelse til å rive 
bygningen Kommandanten (Utveien 6A). Det er i den forbindelse søkt om 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplans krav om bevaring. 
Bygningsmyndigheten avslo i delegert sak 17/00936-17 søknad om dispensasjon da 
man fant at det å rive bygget i vesentlig grad vil tilsidesette formålet med 
bestemmelsen, jf. vedlegg 14. 
 
Fakta i saken: 
Dyrø og Moen Arkitekter AS har på vegne av NMBU søkt om tillatelse til å rive 
bygningen Kommandanten (Utveien 6A). Det er i den forbindelse søkt om 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplans krav om bevaring. 
Bygningsmyndigheten avslo i delegert sak 17/00936-17 søknad om dispensasjon da 
man fant at det å rive bygget i vesentlig grad vil tilsidesette formålet med 
bestemmelsen, jf. vedlegg 14. 

Tiltakshaver NMBU påklager i brev av 15.11.17 vedtaket i delegert sak 17/00936-17. 
I klagen vises det til dispensasjonssøknad av 26.04.17 og deres tilleggskommentarer 
i brev av 20.09.17, jf. vedlegg 15. Det framkommer ingen nye momenter eller 
opplysning i klagen utover at det etter nye undersøkelser, foretatt av Mycoteam, er 
konstatert råte i gulvbjelker, jf. vedlegg 16. Tiltakshaver mener dette underbygger at 
bygningen er kondemnabel. 

Bygningen omfattes av reguleringsplan for «Kommandanten- NLH» og er avsatt til 
bevaring bolig. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 22.09.99, jf. vedlegg 
1 og 2. Bevaringsverdige bygninger kan utvendig istandsettes, tilbygges og 
påbygges, men det forutsettes at husenes målestokk, takform, taktekking, dør- og 
vindusutforming, materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres. 
 
Den eldste delen av Kommandanten er oppført i siste halvdel av 1800-tallet, mens 
andre etasje er oppført 1912-1914. Bygningen vurderes å være en viktig del av 
universitetsområdet og representerer en viktig del av landbrukshøgskolens historie.  
 
Det foreligger uttalelser fra Akershus fylkeskommune (Afk), datert 26.06.17 og 
18.12.17, hvor de motsetter seg riving, og varsler at de vurderer å legge saken fram 
for politisk behandling med forslag om klage dersom kommunen innvilger 
rivesøknaden, jf. vedlegg 12 og18. Afk finner ikke at nye opplysninger om råte i 
gulvbjelker endrer deres vurdering av bevaringsverdien.  
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Rådmannens vurdering:                         
Ved klagebehandling skal det kun tas stilling til om det gjennom klagen fremkommer 
nye momenter og opplysninger som må medføre en annen vurdering enn det som 
framkommer av avslaget i delegert sak 17/00936-17. 

I søknad om dispensasjon og i klagen hevdes det at bygningen er kondemnabel. 
Rådmannen finner ikke at påstanden om at bygget er kondemnabelt er underbygget 
med dokumentasjon, hverken i dispensasjonssøknaden eller klagen. At gulvbjelker er 
angrepet av råte innebærer ikke nødvendigvis at bygget er kondemnabelt. Grensen 
for når et bygg er kondemnabelt vil varier ut fra byggets bevarings- /verneverdi, en 
høyere bevaringsverdi medfører at det skal mer til for at bygget skal klassifiseres 
som kondemnabelt. 
 
Akershus fylkeskommune har i denne saken uttalt seg klart negativt om 
dispensasjonssøknaden og det påligger kommunen å tillegge dette særlig vekt ved 
vurdering av dispensasjonsspørsmålet, jf. plan- og bygningslovenes § 19-2, 4.ledd.  
 
Rådmannen kan ikke se at det i klagen eller i tilleggsinformasjonen er nye momenter 
som ikke allerede er vurdert i delegert sak 17/00936-17, jf. vedlegg 14. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen finner ikke at det i klagen framkommer nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som framkommer i delegert sak 17/00936-17.  

Rådmannen anbefaler at vedtaket i delegert sak 17/00936-17 opprettholdes og at 
saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  

Kan vedtaket påklages? 
Nei. Vedtaket er endelig 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak 
av 30.10.2017. 
 

1. I medhold av pbl § 19-2 innvilger HTM søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for «Kommandanten, R-182 bestemmelse nr. 2.A. andre 
kulepunkt vedrørende riving av bygningen Kommandanten. 

2. I medhold av pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir HTM tillatelse til riving av 
Kommandanten 

 
HTMs begrunnelse for vedtaket: ____     
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HTM-8/18 
Gnr 98  bnr 7  - Sundbyveien 89 - Garasje - Klage på avslag på 
dispensasjonssøknad 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  17/03128-9 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 8/18 25.01.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av vedtak datert 07.12.2017. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 17/03128-2, klagen tas således ikke til 
følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen 
2. Følgebrev 
3. Estetisk redegjørelse 
4. Situasjonskart 
5. Tegninger - Plan-, snitt- og fasade 
6. Perspektivtegninger 
7. Avslag på søknad om dispensasjon, dok. 17/03128-2 
8. Klage på avslag med bilder 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Ansvarlig søker 
 Tiltakshaver 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunen mottok den 01.11.2017 søknad om tillatelse til tiltak med dispensasjon 
fra tre bestemmelser i kommuneplanens § 18.2 vedrørende henholdsvis maksimal 
møne- og gesimshøyde og størrelse på garasje og forbud mot ark/takoppløft på 
garasje for oppføring av en garasje med BYA på 92 m2 og BRA på ca. 200 m2. 
Eiendommen er avsatt til LNF b formål i kommuneplanen.  
Dispensasjonssøknaden ble avslått i administrativt vedtak av 07.12.2017.  
 
Klagen inneholder etter rådmannens syn ikke nye momenter som må medføre et 
annet resultat i saken enn det som følger av vedtak datert 07.12.2017. Rådmannen 
mener at vedtak om avslag på dispensasjonssøknad bør opprettholdes. 
 
Fakta i saken: 
På vegne av grunneier og tiltakshaver på gnr 98 bnr 7, Sundbyveien 89, har 
ansvarlig søker, FRAM Ingeniørkontor AS, søkt om tillatelse til tiltak med 
dispensasjon fra følgende bestemmelser i kommuneplanen for å oppføre omsøkt 
garasje: 

1. § 18.2, første punkt, vedrørende maksimal møne- og gesimshøyde på garasje 
på inntil henholdsvis 5 m og 3,5 m. 

2. § 18.2, første punkt, vedrørende forbud mot ark/takoppløft på garasje. 
3. § 18.2, andre punkt, vedrørende maksimal tillatt størrelse på garasje på inntil 

50 m2. 
 

Den omsøkte garasjen har et bebygd areal (BYA) på 92 m2. Garasjen er prosjektert 
med rom for parkering i hovedetasje og rom i kjeller for parkering og lager med 
utvendig nedkjørsel. I tillegg er det prosjektert et loft for kontor og lagring. Det er 
målverdig bruksareal på loftet. Samlet bruksareal (BRA) er ca. 200 m2. Prosjektert 
møne- og gesimshøyde er henholdsvis 5,9 og 5,1 m. Nedkjørsel til kjeller er 
prosjektert under terreng med støttemur og gjerde på hver side, samt en utvendig 
trapp til loftetasjen. Videre er garasjen prosjektert med to takoppløft på loft, den ene 
med utgang til en veranda. 
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Eiendommen er uregulert og omfattes av kommuneplanens bestemmelser og er 
avsatt til formål Landbruk- natur og friluft, underformål b (LNF b) med 
boligbebyggelse. 
 
Tomtens areal er 2685 m2. Det ligger flere mindre uthus og et telt på eiendommen 
som søker opplyser er tenkt revet og erstattet av den omsøkte garasjen. Med unntak 
av en mindre garasje ser disse ikke ut til å være omsøkt og godkjent av kommunen. 
Det er også et godkjent uthus på tomten på 55 m2 som ikke er tenkt revet. Det ble gitt 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse vedrørende maksimal størrelse på 
uthus den 18.10.2010, for oppføring av et tilbygg slik at samlet areal på dette uthuset 
ble 55 m2.  
 
Minste avstand fra omsøkt garasje til tomtegrense er 2 m, minste avstand til bolig er 
3,8 m og minste avstand til midten av vei er 25,8 m. 
 
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden og tiltaket i medhold av pbl. 
§19-1 jf. 21-3, og det er ikke innkommet merknader. Det foreligger en erklæring fra 
nabo på gnr. 98 bnr. 1 med samtykke til oppføring av omsøkt garasje. 
 
Dispensasjonssøknaden ble avslått i administrativt vedtak av 07.12.2017.  
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver 27.12.2017. 
  

Situasjonskart med omsøkt garasje 
 
Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad: 
I sin klage understreker søker innledningsvis at han vil redusere mønehøyden med 
20 cm, samt fjerne det ene takoppløftet med terrassen på den prosjekterte garasjen 
dersom det det har betydning for avgjørelsen. Når det gjelder størrelsen mener søker 
at garasjen må vurderes med tanke på at eiendommen ligger i et område som ikke er 
tettbygd. Videre opplyser søker at han har behov for arealet og den prosjekterte 
garasjekjelleren for å lagre maskiner og utstyr i forbindelse med sitt firma. Søker viser 
til at det ikke har kommet merknader fra naboer og at det foreligger skriftlig samtykke 
til tiltaket fra den nærmeste berørte nabo.  
Søker peker videre på at dersom han får tillatelse til å oppføre garasjen vil han rive et 
telt, en vedbod og en liten, eldre garasje på tomten. At disse erstattes av den 
omsøkte garasjen mener han vil føre til at tomten vil fremstå som mer ryddig.  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.01.2018  Side 61 av 65 
 

Søker har lagt ved bilder av dagens situasjon i sin klage for å vise hvordan tomten vil 
ryddes opp dersom det blir gitt tillatelse til garasjen. Søker mener det er viktig å 
vurdere tiltaket ut ifra tomten og oppfordrer kommunen til å komme på en befaring. 

 Bilde av dagens situasjon innsendt av søker. 

 

Rådmannens vurdering av klagen: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Rådmannens vurdering er at hensynet bak bestemmelsene vedrørende maksimal 
størrelse og maksimal møne- og gesimshøyde blant annet er å sikre at det på tomter 
til boligformål ikke oppføres garasjer eller uthus som tilrettelegger for bruk utover 
nødvendig biloppstillingsplass for en enebolig, normalt behov for lagringsplass og 
rom for hobbyaktiviteter. Søker har i sin klage også opplyst at arealet skal benyttes til 
lagring av maskiner og utstyr i forbindelse med søkers firma. Da dette er en LNF b- 
tomt med boligformål er det ikke anledning til å benytte eiendommen til 
næringsvirksomhet.  
 
Da det allerede er et uthus på 55 m2 som ikke er omsøkt revet vil total BYA for 
garasje og uthus på eiendommen bli 147 m2 med den omsøkte garasjen. Etter 
rådmannens syn går den omsøkte garasjes størrelse langt utover det kommunen 
anser som nødvendig areal for en garasje tilknyttet en enebolig.  Selv om tomten er 
stor og ligger i et område med relativt spredt bebyggelse er det ikke ønskelig med 
garasjer som tilrettelegger for bruk som er i strid med arealformålet. At eiendommen 
ikke ligger i et tettbygd område tillegges derfor ikke vesentlig vekt. 
 
Å gi dispensasjon fra maksimal størrelse og maksimal møne- og gesimshøyde for 
den omsøkte garasjen vil etter rådmannens vurdering i vesentlig grad tilsidesette 
hensynene bak bestemmelsene. Det vil også kunne gi uheldige presedensvirkninger. 
 
Når det gjelder forbudet mot ark/takoppløft er rådmannens vurdering at formålet bak 
bestemmelsen er å sikre at garasjer skal være visuelt underordnet bolighus slik at 
det er tydelig hvilken funksjon de ulike bygningene har. Kommunen vil derfor ikke 
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tillate ark/takoppløft eller andre detaljer som forbindes med bolighus, som for 
eksempel veranda, på garasjer. Takoppløft forutsetter i dette tilfellet også at 
gesimshøyden økes utover tillatt høyde. Selv om mønehøyden reduseres med 20 
cm, samt at det ene takoppløftet med terrasse på den prosjekterte garasjen fjernes, 
slik søker skiver i sin klage at han vil kunne gjøre, vil hensynene bak bestemmelsene 
etter rådmannens syn likevel bli vesentlig tilsidesatt dersom det innvilges 
dispensasjon.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert 
07.12.2017. Rådmannen mener vedtak om avslag på dispensasjonssøknad dok. 
17/03128-2 bør opprettholdes. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
Til sakslisten 
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Alternativ innstilling: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. 
HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av vedtak datert 07.12.2017. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 07.12.2017. dok. 17/03128-
2. Klagen tas således til følge 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 18.2, første punkt, 
vedrørende maksimal møne- og gesimshøyde på garasje. 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens bestemmelse § 18.2, første punkt, vedrørende forbud mot 
ark/takoppløft på garasje. 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 18.2, andre punkt, vedrørende 
maksimal tillatt størrelse på garasje. 
 
HTM finner at hensynet bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, og vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gnr. 98, bnr. 7 innvilges med 
hjemmel i pbl. §20-3 jf. § 20-1 
 
HTM sin begrunnelse for vedtaket: 
HTM vurderer at hensynene bak formålet det dispenseres fra, og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt fordi: (…) 
 
Følgende fordeler ved å gi dispensasjon vurderes for å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering: (…) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan – og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 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 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-9/18 
Møteplan 2018 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Saksbehandler:  Tonje Kilaas-Roen Saksnr.:  17/03156-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 9/18 25.01.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2018 
Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 
   4 Torsdag 25. januar 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  
   9 Torsdag   1. mars 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  
17 Torsdag 26. april 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  
22 Torsdag 31. mai 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  
      

34 Torsdag 23. august 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  
39 Torsdag 27. september 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  
44 Torsdag   1. november 18.00 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 

49 Torsdag   6. desember 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

 
Ås, 03.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef for teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Vedtatt møteplan K og F 2018, K-sak 79_17 
 
Lenke til sak om møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 K-sak 79/17, 
kommunestyret 13.12.2017 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Hovedutvalgets medlemmer/varamedlemmer 
Rådmannens ledergruppe 
Publiseres på kommunens hjemmeside  
 
  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-12-2017.350480.MD1I431401oce23.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Hovedutvalget vedtar selv sin møteplan for 2018 innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 ble vedtatt i K-sak 79/17 av 
13.12.2017. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg m.fl., som selv 
vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Forslag til møteplan 2018 for hovedutvalg for teknikk og miljø er lagt til torsdag i de 
ukene hovedutvalgene har møter. Det foreslås også at hovedutvalget holder et møte 
i desember som tidligere år.  
Alle møter er lagt utenom skolens ferier, og ingen møter holdes rett før en offentlig 
høytidsdag.  
 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når leder finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene 
krever det, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Nærmere om datoer, ferier og utsendelser kan leses i K-sak 79/17. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg utgjør fra 01.01.2018 kr 1105 per medlem for hvert 
møte. I tillegg får leder kr. 4 604 månedlig i fast godtgjørelse, d.v.s. 5 % av ordførers 
godtgjørelse. Dertil kommer arbeidstid for administrasjonen og servering. 
 
Alternativer: 
Hovedutvalget kan legge sine møter til onsdag samme uke som foreslått i 
innstillingen. I så fall må det finnes et annet møterom for enten HOK eller HTM. 
Onsdagsmøter innebærer at protokollene vil bli publisert tidligere og at 
formannskapet kan få hovedutvalgets innstillinger tidligere i saker som skal 
behandles der. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen innstiller på at møtene holdes torsdager og at det settes opp et møte 
desember siden det har vært HTM’s vedtak i mange år. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 
Til sakslisten 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-12-2017.350480.MD1I431401oce23.pts.html

	MØTEINNKALLING
	Hovedutvalg for teknikk og miljø

