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Saker til behandling  

HTM-22/18 
Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  13/04374-101 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 22/18 26.04.2018 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres to timer gratis parkering ved bruk 

av parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering 

i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte 
parkeringstid er 12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkeringen legges det til grunn en pris på kr. 15 fra 
første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men 
det skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn 
må være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og 
stasjonen. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes 
Statens vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil 
det er behov for endret arealbruk. 

 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - ulike parkeringsplasser i Ås sentrum 
Vedlegg 2 - parkering forbudt sone i sentrum 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 73/14 22.10.2014 og K-sak 86/14 19.11.2014 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Saken omhandler parkeringsbestemmelser for Ås sentrum og er en oppfølging av 
følgende vedtak i HTM 07.12.2017 (HTM-Sak 84/17): 
 

Saken utsettes til neste møte for å utrede Høyres forslag og samtidig 
sammenligne praksis i andre kommuner. Samt økonomien ved 1 og 2 timers 
gratis parkering. 
 
Høyres forslag: 
Punkt 1: Det innføres krav til bruk av parkeringsskive for parkering på 
kommunale parkeringsplasser i Ås. Parkeringstid fastsettes til 2 timer i 
perioden 7-17 på hverdager og 9-15 på lørdager. 

 
Det er ressurskrevende å håndheve eksisterende parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum, noe som fører til at det sjelden er kontroll. Flere utnytter dette og står lenger 
enn tillatt og det blir lite sirkulasjon på plassene. Dette gir et dårlig tilbud til 
besøkende til Ås sentrum. Handelsstanden i Ås har uttrykt frustrasjon over 
parkeringssituasjonen i sentrum. 
 
Det er vedtatt å innføre avgiftsparkering i Ås sentrum K-Sak 103/16 09.12.2016. 
Dette vil gjøre håndhevingen enklere.  
 
I Ås sentrum foreslår rådmannen å skilte de kommunale parkeringsplassene med to 
timer gratis parkering ved bruk av parkeringsskive i perioden 07-17 på hverdager og 
09-15 på lørdager. Det innføres avgiftsparkering i perioden 07-17 på hverdager og 
09-15 på lørdager på parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset for å 
imøtekomme behovet om å stå parkert utover to timer. Rådmannen vurderer at for å 
sikre kapasitet på denne plassen bør det legges opp til en avgift på kr. 15 pr. time fra 
første time, og en maks parkeringstid på 12 timer. 
 
Det foreslås å etablere ladestasjoner slik at det til sammen blir ti plasser med 
lademuligheter for ladbare motorvogner. Dette er i henhold til krav i 
parkeringsforskriften. For ladbare motorvogner vil det være gratis å parkere, men det 
skal betales for strømmen. Det vil også være krav om tilkobling til ladepunktet for å 
stå på disse plassene. Makstid settes til fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. 
 
Det vil i tillegg bli skiltet reserverte plasser for forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse på ti plasser. Dette er noe høyere enn kravene i 
parkeringsforskriften (6 plasser), men rådmannen ser det som hensiktsmessig, ut i 
fra en god arealdekning, å øke antallet noe. Også her foreslås det krav om makstid 
på fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. 
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Fakta i saken: 
Ås kommune fikk i desember 2014 myndighet til å håndheve 
parkeringsbestemmelsene i Ås kommune på lik linje med politiet. Kommunestyret 
vedtok 19.11.2014 (K-Sak 86/14) at eksisterende skiltplan skulle legges til grunn for 
håndhevelsen. I tillegg skulle det utarbeides en ny skiltplan for Ås sentrum parallelt 
med en helhetlig plan for parkering i hele sentrumsområdet.  
 
Eksisterende skiltplan med to timer gratis parkering og forbud mot videre parkering er 
ressurskrevende å håndheve. Dette medfører få kontroller med det resultat at mange 
tar sjansen på å stå utover de tillatte to timene. I tillegg er det kommunale 
parkeringsplasser i sentrum som ikke har skiltvedtak for parkeringsbestemmelsene 
og som derfor ikke kan håndheves. Disse parkeringsplassene benyttes ofte som 
pendlerparkering og er opptatt hele dagen. Resultatet er at det er lite sirkulasjon på 
plassene, som igjen gir et dårlig tilbud til besøkende til Ås sentrum. 
 
I forbindelse med behandling av handlingsprogrammet for 2016-2019 vedtok 
kommunestyret 09.12.2015 (K-Sak 103/16) at det skulle innføres avgiftsparkering i 
Ås sentrum. 
 
Arbeidet med ny skiltplan har vært utsatt i påvente av ny parkeringsforskrift som 
trådte i kraft 01.01.2017.  
 
Parkering er et knapphetsgode. Det er nødvendig å regulere den slik at det blir lett 
for besøkende å finne ledig parkeringsplass. Det er intensjonen i både 
vegtrafikkloven og parkeringsforskriften, å fordele et begrenset parkeringstilbud. En 
tommelfingerregel med tanke på god tilgjengelighet er at det alltid er minst 15 % ledig 
plass. 
 
Vurdering: 
Praksis i andre kommuner 
Rådmannen har sendt forespørsel vedrørende informasjon om 
parkeringsbestemmelser (avgiftsparkering, tidsbegrensning, gratis tid, etc) som 
benyttes til følgende kommuner: 

- Ski 
- Vestby 
- Frogn 
- Sandefjord 
- Skedsmo 

 
Ski og Frogn har ikke besvart henvendelsen, men nedenfor følger en sammenfatning 
av de andre kommunenes tilbakemelding. 
 
I januar skriver Vestby kommune at de har flere offentlige parkeringsplasser med 
parkeringsrestriksjoner. Alle plassene er regulert med tidsbegrensning (maks 4 timer 
og maks 24 timer), men ingen er avgiftsbelagte. I april opplyser kommunen at de nå 
vurderer avgiftsparkering, uten noe mer konkret informasjon enn det. I tillegg finnes 
en del private parkeringsplasser for næringslivet. Son næringsforening bifaller 
parkeringsrestriksjoner i Son sentrum da det er ønskelig med sirkulasjon, selv om 
enkelte fastboende ikke er like positive. 
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Skedsmo kommune har følgende parkeringspolitiske mål: 
- Bidra til vitalisering av handel, service, kultur og bosetting i sentrum. 
- Prioritere besøkende, forflytningshemmede, servicekjøretøyer og 

varedistribusjon. 
- Tilgjengelighet: det skal alltid være ledige plasser (max 95 % belegg). 
- Begrense fremmedparkering i boligområder. 

De benytter aktivt pris m.m. til å sørge for god tilgjengelighet til byens 
parkeringsplasser. De har avgiftsbelagt parkering i tidsrommene 09-20 på hverdager 
og 10-17 på lørdager, med en maks tillatt parkeringstid på 11 timer. De har betaling 
fra første time og med en progressiv økning i avgiften. De har dårlig erfaring med en 
ordning med noe gratis tid før avgift da de mener det fører til en parkeringsordning 
med langt flere kontrollsanksjoner og store muligheter for misbruk (ved at man for 
eksempel først trekker billett, så logger man inn på easypark fra da billetten går ut). 
De har enkelte plasser med gratis, tidsbegrenset parkering, men kun på steder hvor 
det ikke er grunnlag for å ta avgift pga lavt belegg og på steder hvor det vil være dyrt 
å sette opp automater. 
De har endret tariff, innretting og avgiftstider flere ganger siden 2004, og de mener at 
dette beviselig har ført til at det er lett å finne ledig parkeringsplass og til flere 
besøkende. Erfaring fra Skedsmo kommune er at 90 % parkerer kortere enn to timer 
i sentrumsstrøk (eks. Lillestrøm). 
 
I Sandefjord kommune har de både avgiftsbelagte plasser og gratis 
parkeringsplasser i sentrum. De har ca. 1000 plasser som er avgiftsbelagte med 
maks tid fra to timer til heldagsparkering. Regulert tid er hverdager 08-18 og lørdag 
08-16, med priser på 12,- eller 17,- kr. pr. time. På heldagsplasser fra kr. 20,- til 57,- 
pr. dag. De har også 350 kantsteinsparkeringsplasser som er gratis maks 1 time ved 
bruk av parkeringsskive, i samme tidsrom som nevnt. I tillegg finnes det ca. 1100 
private avgiftsplasser inkl. p-hus, og disse har avvikende takster og tider. 
Det er nylig vedtatt å redusere antall avgiftsplasser med ca. 100 fordelt på tre 
plasser, og på disse stedene skal det innføres maks tre timer med bruk av 
parkeringsskive. 
De innførte avgiftsparkering i 1980 da det var dårlig tilgjengelighet med lite 
sirkulasjon på sentrale parkeringsplasser. Etter innføringen ble det betydelig bedre 
tilgjengelighet. 
 
Parkeringsskive (p-skive) 
Parkeringsbestemmelser med bruk av parkeringsskive og begrenset parkeringstid på 
to timer vil føre til enklere håndheving for parkeringsvaktene, og 
parkeringsbestemmelsene kan håndheves hyppigere enn i dag. Men disse 
parkeringsbestemmelsene vil ikke dekke alle brukergruppers behov, som for 
eksempel næringsdrivende uten egen parkering og parkering for deltakelse på 
arrangementer/møter som varer lenger enn to timer. Det vil resultere i unødig 
«parkeringsstress» og irritasjon for brukerne. 
 
Erfaringen fra Skedsmo kommune er at 90 % parkerer kortere to timer. Det er rimelig 
å anta at det samme gjelder for Ås sentrum. En ordning med to timer gratis ved bruk 
av parkeringsskive vil dermed dekke det største behovet. For å ivareta behovet for 
langtidsparkering kan dette reguleres på en bestemt plass. 
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Avgiftsparkering 
Vedlegg 1 viser et kartutsnitt av sentrum der ulike parkeringsplasser er markert med 
ulike farger. De plassene som er markert med grønt, gult og skravert rødt er de 
kommunale/offentlige plassene i sentrum.  
 
I den opprinnelige saken (HTM-Sak 84/17) var alle disse plassene foreslått 
avgiftsbelagt i tidsrommene 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Det har 
tidligere ikke vært stemning for å innføre bruk av p-skive ved parkering i Ås sentrum. 
Rådmannen vurderte derfor at parkeringsautomater var alternativet med tanke på en 
enklere håndheving. Etablering av parkeringsautomater forutsetter en viss inntjening 
for å dekke drifts- og etableringskostnadene. Med et parkeringsregime med inntil to 
timer gratis, der de fleste får gjort unna sine ærend innen den tiden, vurderte 
rådmannen at det var mest hensiktsmessig med en timespris på kr. 15 fra første 
time. Følgende vurderinger/beregninger ble lagt til grunn: 
 
Det er ca. 150 kommunale parkeringsplasser i Ås sentrum. Norconsult har på 
oppdrag for Ås kommune sett på aktuelt prisnivå på avgiftsparkeringen. De foreslår 
en timespris på kr. 15 som et utgangspunkt. Ås konkurrerer med andre nære og 
store handelssteder som har gratis parkering. Den nye parkeringsforskriften åpner for 
at man kan ha en avgiftsstruktur med en gratis første time eller to. Med de 
løsningene som finnes for parkeringsautomater i dag kan man ha en avgiftsstruktur 
der for eksempel satsene øker i takt med tiden man står parkert. 
 
For å gjøre en beregning av mulig inntjening, kan man i løpet av et år regne at det er 
260 hverdager (52 x 5) og 52 lørdager, dette vil bli 2912 timer hvor avgiftsparkering 
gjelder. Hvis vi antar at det vil være et belegg på 30% på de 150 plassene, vil 
inntjeningen med en timespris på kr. 15 være i underkant av 2 mill. kr. på et år. 
Dersom man har en avgiftsstruktur med en time eller to gratis først vurderer 
rådmannen at man ikke kan forvente mer enn ca. 5 % belegg da de fleste vil kunne 
gjøre unna sine ærend innen i hvert fall to timer. Det vil gi en inntjening på ca. 
325 000 kr. Dette er da selvfølgelig avhengig av belegg og timepris. Rådmannen er 
av den oppfatning at det neppe vil være begrensende for parkering i sentrum om det 
er avgift fra første time. Rådmannen foreslår derfor at avgiften settes til kr. 15 pr. 
time, og med betaling fra første time.  
 
Rådmannen har ikke gjort noen ytterligere vurderinger eller beregninger på mulig 
inntjening for enten en eller to timer gratis da det er vanskelig å si noe mer konkret 
om dette uten å teste det i praksis. 
 
Det har tidligere vært et poeng at man ønsker et enhetlig parkeringsregime i sentrum, 
men rådmannen ser at det beste for brukerne kan være å ha en kombinasjon av bruk 
av p-skive og avgiftsparkering. Rådmannen vurderer at to timer gratis parkering ved 
bruk av p-skive i tidsrommet 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager vil dekke det 
meste av parkeringsbehovet. Samtidig er det et behov for noen parkeringsplasser 
der man kan stå utover to timer. Rådmannen foreslår derfor at det innføres 
avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset i tidsperioden 
07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. For å sikre at det er tilgjengelige plasser 
for dem som trenger å stå utover to timer foreslår rådmannen at det innføres 
avgiftsparkering fra første time.  
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Innkrevingssystem ved avgiftsparkering 
Ved avgiftsparkering er det krav i parkeringsforskriften om at man skal kunne betale 
på en parkeringsautomat, samt med en «kontaktløs» betalingsmetode (mobil). Man 
skal kunne betale med både kort og kontant på automaten. Man betaler på forhånd 
når man setter fra seg bilen. Det finnes løsninger i dag der man ved betaling med 
kort på automat og ved bruk av app kan registrere når man er tilbake, om man er 
tilbake før tillatt parkeringstid er utløpt, slik at man kun betaler for den tiden man 
faktisk har stått parkert. Rådmannen anbefaler en slik løsning.  
 
Ved etablering av parkeringsautomater vil rådmannen vurdere å sette opp automater 
som forsynes med solcelleenergi. Dette er et godt tiltak for å minimere kostnadene 
ved graving, i tillegg til at man står noe friere ved plassering av automatene. Dette vil 
bli vurdert opp mot etableringskostnadene for automater tilkoblet strømtilførsel i 
bakken. Det vil bli gjort i forbindelse med anskaffelsesprosessen.  
 
Plasser med ladestasjoner 
Det er markert med en «L» i vedlegg 1 der hvor det vil bli plasser med 
lademuligheter, reservert for ladbare motorvogner. Det er et krav i henhold til 
parkeringsforskriften at det skal tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en 
ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby 
lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antall parkeringsplasser. Her kan 
man se et større område, slik som Ås sentrum, under ett i følge Vegdirektoratet. Ut 
fra de 150 parkeringsplassene som er i sentrum vil i utgangspunktet et tilstrekkelig 
antall plasser være ni plasser.  
 
Det er i dag to plasser i Skoleveien ved inngangen til rådhuset. I tillegg vurderer 
rådmannen at det etableres til sammen fire plasser med lademuligheter på hver av 
de store parkeringsplassene i sentrum. Disse stedene er valgt med tanke på nærhet 
til strøm for å minimere gravekostnadene ved etablering av ladestasjonene. Ved 
eventuell endring av infrastruktur om noen år vil det være mulig å flytte disse 
ladestasjonene. 
 
Rådmannen foreslår at det skal være gratis å parkere for ladbare motorvogner på de 
aktuelle plassene, men at det skal betales for strømmen som brukes. I tillegg foreslås 
det å sette en makstid på fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. Rådmannen 
foreslår også at det skal være et krav om at man faktisk må være koblet til 
ladestasjonen for å stå på plassene med lademuligheter.  
 
Plassen som er markert med rosa skal være til ladestasjoner for kommunale 
tjenestebiler. Her må det gjøres tiltak for å skille plassen fra den offentlige veien slik 
at denne plassen kan skiltes med privatrettslige skilt og reserveres for kommunale 
tjenestebiler. 
 
Skilting 
Plassene markert med gult er plasser langs offentlige ferdselsårer. Disse må skiltes 
med offentlige skilt i henhold til skiltforskriften. Her må Statens vegvesen som 
skiltmyndighet vedta skiltplan. Disse skiltene tas med i den nye skiltplanen for 
sentrum der også alle andre trafikkregulerende skilt må med.  
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På plassene som er merket med grønt og skravert rødt vurderer rådmannen, etter 
anbefaling fra Norpark (Norges parkeringsforening) at det skiltes med såkalte 
«vedlegg 1»-skilt i henhold til parkeringsforskriften. Ved bruk av disse skiltene får 
kommunen større frihet til å kunne reservere enkelte plasser til enkelte grupper ved 
behov, for eksempel til kommunale tjenestebiler, hjemmesykepleien eller lignende. 
«Vedlegg 1»-skilt kan ikke benyttes til parkeringsplasser som ligger inntil kommunal 
vei, kun på avgrensede parkeringsplasser, slik som de to store parkeringsplassene i 
sentrum (ved Rådhusplassen og nedenfor rådhuset/kulturhuset), samt 
parkeringsplassen ved Langbakken/Gamleveien. På parkeringsplassen ved 
Langbakken/Gamleveien skal 10 parkeringsplasser reserveres Åstunet Fellesbygg 
ANS etter tidligere frikjøp fra kommunen. For «vedlegg 1»-skilt kreves ikke skiltplan 
med vedtak fra Statens vegvesen, men det skal utarbeides en skiltplan som skal 
registreres i parkeringsregisteret. 
 
Selv om det blir to ulike typer skilt som begge har standardutforming på de 
kommunale parkeringsplassene vil det være de samme bestemmelsene som gjelder 
på alle plassene, og man kan benytte de samme parkeringsautomatene. 
 
Reservert parkering for forflytningshemmede med parkeringstillatelse 
I parkeringsforskriften er det et krav om at det på alle parkeringsplasser skal avsettes 
et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid 
er en ledig reservert plass. På parkeringsområder med 50 plasser eller mer er 
virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av plassene til 
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. På parkeringsområder med opptil 50 
plasser, er virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn to plasser. Her ligger 
det et handlingsrom og det er fornuftig å tenke på å etablere slike plasser der folk 
ferdes. I Ås sentrum er det ca 150 parkeringsplasser. Fire prosent tilsvarer seks 
plasser reservert for forflytningshemmede, men med tanke på at de offentlige 
parkeringsplassene i sentrum er spredt, med flere gateparkeringsplasser, mener 
rådmannen det må settes av flere plasser, og foreslår at det reserveres ti plasser for 
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Disse er markert med «HC» i vedlegg 
1.  
 
Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte 
kommunale parkeringsplasser etter den nye parkeringsforskriften. Parkeringsvaktene 
har erfart at de på dagens plasser for forflytningshemmede står biler hele dagen, og 
gjerne samme bil dag etter dag. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det 
settes en makstid på fire timer for parkering på plasser for forflytningshemmede slik 
at man sikrer sirkulering også på disse plassene. 
 
Parkering for ansatte i Ås kommune 
De plassene som er markert med blått i vedlegg 1 er til kommunalt ansatte med 
oblat. Disse skiltes med privatrettslige skilt da de er helt avgrensede plasser for en 
bestemt gruppe. Ved Åsgård skole bør det skiltes og tydeliggjøres hvor det skal 
parkeres slik at man sikrer plass til foreldre som må kjøre og følge barn inn på skolen 
ved behov. Det vil mest sannsynlig bli endringer for disse plassene både ved Åsgård 
skole og Hangar’n i forbindelse med utbygging. Rådmannen vil komme tilbake til evt. 
ny ordning for parkering for ansatte når det blir aktuelt.  
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Parkering forbudt-sone 
I forbindelse med innføring av avgiftsbelagt parkering i sentrum er det stor 
sannsynlighet for at en del parkering vil flytte seg over til boligfeltsgatene. Vi ser 
allerede i dag at det er en del parkering i de gatene som er nærmest sentrum. 
Rådmannen har fått flere henvendelser fra beboere i disse gatene som er frustrerte 
over denne gateparkeringen. Det fører til ødelagte grøftearealer utenfor deres 
eiendommer, areal som de ønsker å holde pent vedlike, i tillegg er de bekymret for 
barna som skal gå til skolen mellom disse parkerte bilene. Det er mange skolebarn 
som har disse gatene som sin skolevei, og biler som er parkert langs veien gir et 
uoversiktlig trafikkbilde, spesielt for de minste, myke trafikantene. Rådmannen 
foreslår derfor å innføre en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og 
stasjonen, som vist i vedlegg 2. Parkeringsforbudet gjelder da for parkering langs vei 
i denne sonen. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Innføring av nye parkeringsbestemmelser vil medføre kostnader til ny skilting, 
oppmerking, samt oppsetting av parkeringsautomat(er). Et grovt kostnadsoverslag 
for etablering av en parkeringsautomat er kr. 100 000,-, avhengig av tilgang til strøm 
og gravekostnader. Rådmannen vurderer at dersom man går for en løsning med 
parkeringsskive og kun avgiftsparkering på en parkeringsplass, er det behov for kun 
en parkeringsautomat. For skilt antas en kostnad på kr. 250 000,- og oppmerking ca. 
kr. 150 000,-. I tillegg må det påregnes noe kostnader for utbedring av de plassene 
som skal være reservert til forflytningshemmede for å sikre at disse tilfredsstiller 
kravene i forhold til universell utforming. Kostnadene på til sammen 5-600 000 kr. 
dekkes av allerede avsatte midler i investeringsbudsjettet. 
 
Kostnader til årlig drift og vedlikehold av parkeringsautomatene anslås til ca. kr. 
3 000 for en automat. Dette forventes dekket av inntjeningen på 
parkeringsautomaten. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Innføring av nye parkeringsbestemmelser vil av mange oppfattes som en 
innstramming av parkeringsmulighetene, spesielt for dem som har utnyttet dagens 
ordning og stått parkert utover tillatt makstid. I tillegg vil det bli restriksjoner på 
plasser som i dag ikke har noe skiltvedtak og hvor folk parkerer hele dagen 
(pendlerparkering). Her vil man mest sannsynlig tvinge noen over til å gå eller sykle, 
noe som vil være en miljøgevinst. 
 
Det vil bli mer sirkulasjon på parkeringsplassene i sentrum og besøkende til sentrum 
vil oppleve at det er ledige plasser når de har ærend der. Dette kan føre til at flere 
igjen velger å handle lokalt i Ås framfor å dra til de større handelssentrene i området. 
 
Alternativer: 

1. Opprettholde dagens ordning med to timer uten gebyr.  
Rådmannen anser dette som et dårlig alternativ da flere opplever 
parkeringssituasjonen i sentrum som utfordrende. Ordningen er i praksis også 
vanskelig å kontrollere. 
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2. Innføre avgiftsparkering på alle de kommunale/offentlige parkeringsplassene 
med betaling fra første time. Et anslag over inntektspotensialet antyder i 
størrelsesorden 2 mill. kr. årlig, basert på 15 kr/time. 
Handelsstanden ønsker ikke denne løsningen da de mener dette ytterligere vil 
favorisere kjøpesentrene som har muligheter for gratis parkering.  

3. Innføre avgiftsparkering på alle de kommunale/offentlige parkeringsplassene, 
men ha gratis parkering i to timer. Et anslag over inntektspotensialet antyder i 
størrelsesorden 320 000 kr årlig. 
Løsningen vil være relativ kostbar i anskaffelse og drift som følge av behov for 
flere betalingsautomater, med forholdsmessig lavt inntektspotensiale. 

4. Innføre bruk av p-skive og avgiftsparkering på plassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset som i rådmannens innstilling, men med de første to 
timene gratis.  
Denne løsningen vil kunne medføre at plassen fylles opp med handlende i 
sentrum som har ærend som varer kortere tid enn 2 timer. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Med bakgrunn i utfordringene som er i dag med både håndheving og folks 
opplevelse av vanskeligheter med å finne parkeringsplass i Ås sentrum bør det 
innføres nye parkeringsbestemmelser. Det kan være en fordel å få erfaringer med 
nytt parkeringsregime ved først å innføre to timer gratis parkering ved bruk av p-skive 
på de offentlige/kommunale parkeringsplassene. For å møte behovet for å stå 
parkert utover to timer innføres avgiftsparkering på hverdager fra kl. 07-17 og 
lørdager fra kl. 09-15 på parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset. 
 
For å sikre tilgjengelighet på plassen for dem som har behov for å stå lenger enn to 
timer anbefales at plassen avgiftsbelegges fra første time, men med en moderat sats 
på 15 kr/time. 
 
Reserverte plasser til forflytningshemmede med parkeringstillatelse og ladbare 
motorvogner etableres i henhold til parkeringsforskriften. 
 
Rådmannen ser et behov for å innføre en parkering forbudt-sone i boligfeltsgatene 
nærmest sentrum og stasjonen når man starter opp med avgiftsparkering. Dette for å 
sikre oversiktlige trafikkforhold, spesielt med tanke på barna som har dette som sin 
skolevei. 
 
Det er viktig å ha lademuligheter for kommunale tjenestebiler nå som det kjøpes 
stadig flere ladbare motorvogner i kommunen. 
 
Parkeringssituasjonen for de ansatte opprettholdes slik det er i dag inntil det blir 
endringer i forbindelse med utbygginger. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Til sakslisten  
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HTM-23/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01163-33 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 5/18 24.04.2018 
2 Ungdomsrådet 6/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
4 Hovedutvalg for helse og sosial 11/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/18 26.04.2018 
7 Administrasjonsutvalget 6/18 02.05.2018 
8 Formannskapet 29/18 02.05.2018 
9 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Plan og utvikling  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Se over. 
 
Vedlegg: 
Vedl. 1. Sykkel- og gåstrategi Ås kommune 2018 - 2030  
Vedl. 2. Tiltakskart - Hele Ås kommune 
Vedl. 3. Tiltakskart - Ås tettsted og Vinterbro_Sjøskogen 
Vedl. 4. Oppsummering høringsuttalelser og Rådmannens vurdering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle høringsinnspill til sykkel- og gåstrategi i sin helhet finnes på nettsiden under, 
samt høringsdokumenter og vedlegg til strategien: 
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-
kommune-2018-2030.6072809-439512.html  
Kontakt politisk sekretariat ved behov for trykte vedlegg. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
Kommunalteknisk 
 
 

http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
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Saksutredning 
 
Sammendrag: 
 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune i perioden 2018-2030 fastsetter målsettinger 
om økt andel syklende og gående i kommunen. For å nå målene foreslås det at 
kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet 
satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder. Strategien beskriver nødvendige rutiner 
og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå målene. Det foreslås at strategien 
iverksettes gjennom Tiltaksplan for sykling og gange. Strategien omfatter også tiltak 
innenfor fylkeskommunens ansvarsområde, som spilles inn i deres prosesser med 
handlingsprogram og budsjett.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
I Kommuneplanen for Ås (2015-2027) er det vedtatt flere mål for å prioritere satsing 
på sykling og gange. Selv om kommunen blant annet gjennom Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet har hatt fokus på å bedre infrastruktur og sikkerhet for fotgjengere og 
syklister, og i de senere år har gjennomført kampanjer, har kommunen til nå ikke hatt 
en helhetlig strategi for å få mer sykling og gange. Utarbeidelse av en sykkel- og 
gåstrategi er forankret i kommunens handlingsprogram 2017-2020.  
 
Fordi satsingsområdene i den foreliggende sykkel- og gåstrategien berører 
kommunen som organisasjon, arbeidsgiver og tjenesteyter, sendes den til 
behandling i alle råd og utvalg i kommunen. 
 
Hvorfor satse på sykling og gange  
Det er mange fordeler med å satse mer på sykkel og gange. Det bidrar til mindre 
klimagassutslipp og lokal luftforurensning at flere bytter ut bilturer med sykling og 
gange. Ca. 53 % av klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy. Potensialet 
for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med bil. I dag er nesten 
halvparten av alle reiser under 5 km. På reiser på 1-2 km er det 50 - 60 % som 
utføres med bil. Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert 
energiforbruk knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene hvis de isteden 
tas til fots eller på sykkel.  
 
Regelmessig fysisk aktivitet som eksempelvis en halv times daglig rask gange gir 
stor helsegevinst i form av redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 
2, høyt blodtrykk, overvekt og ulike typer kreftformer.  
 
Beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre helse ved sykling 
og gange er 16 ganger større enn tapet ved ulykker. En syklist forlenger sin 
gjennomsnittlige levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. I tillegg 
viser flere studier at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere bedres når deres 
andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers» - effekt, fordi de blir 
tatt mer hensyn til av bilister. 
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Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan også ha en positiv effekt på 
arealbruk. Det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved 
arbeidsplasser, og kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil. 
 
Prosess 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i mai 2017 oppstart av arbeidet med en 
sykkel- og gåstrategi for kommunen, med overordnede hovedsatsingsområder, som 
har satt rammen for strategien. Arbeidet med strategien er ledet av plan- og 
utviklingsavdelingen. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunens etater, 
samt NMBU har hatt en viktig rolle i arbeidet. HTM ble orientert om status i arbeidet 
før strategien ble sendt på høring. 
 
For å få informasjon om hva som kan få innbyggerne i Ås til å sykle og gå mer, har 
kommunen gjennomført ulike medvirkningsprosesser. Det er gjennomført kartfestede 
undersøkelser, som Pedaltråkk og Barnetråkk, spørreundersøkelser i forbindelse 
med Sykle til jobben- kampanjen og medvirkningsmøter i Ås sentrum, Nordby og på 
NMBU. Det ble også gjennomført en bred høring av strategien våren 2018. 
 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde har vært veiledende for arbeidet med sykkel- 
og gåstrategien for tiltak i Ås sentrumsområde. Hovedtraseene for sykkel og gange 
som skal utredes videre er gjenspeilet i hovednett for sykkel og gange (fig. 6.1) og 
tatt inn i tiltakskartet for sentrum (fig. 6.3.). Valg av løsninger for disse strekningene 
vil bli fastsatt i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
Overordnet om sykkel- og gåstrategiens innhold og innretning  
Dette er Ås kommunes strategi. Likevel er satsingsområder og tiltak som andre 
aktører også har ansvar for inkludert i strategien, fordi det er nødvendig å se helhetlig 
på satsingen.  Dette gjelder spesielt for infrastruktur, der ønskede tiltak som faller inn 
under Akershus fylkeskommunes ansvarsområde er inkludert. Kommunen vil spille 
inn disse tiltakene i fylkeskommunens budsjettprosesser og i møtepunkt med fylket 
og Statens vegvesen. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt midler i kommunens budsjett til gjennomføring av tiltak 
beskrevet i sykkel- og gåstrategien. Det foreslås i strategien at det utarbeides en 
tiltaksplan for sykling og gange i 2018, som blir den konkrete iverksettingen av den 
foreliggende strategien, med tiltak for å oppnå målsettingene innenfor 
innsatsområdene i planperioden. Tiltaksplanen, som vil bli rullert årlig, vil være et 
viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. 
Tilskuddsordninger fra Staten og Akershus fylkeskommune er en viktig kilde til 
finansiering av både infrastruktur-tiltak og kampanjer. Forutsatt gode søknader, kan 
kommunen få betydelige beløp i støtte. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
delfinansiering fra kommunen. 
 
Som en del av en koordinert satsing på sykling og gange vedtok HTM 01.03.2018 at 
Ås kommune skal søke om å delta i Akershus fylkeskommune (AFK) og Statens 
vegvesens (SVV) Sykkelbyordning. Målet med ordningen er høyere sykkelandel 
gjennom økt fokus på sykkelarbeid i kommunen og samarbeid med Staten og 
fylkeskommunen. 
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Sykkel- og gåstrategien er delt inn i seks kapitler. De første fem beskriver 
overordnede føringer, hvordan strategien skal følges opp, hva som er grunnlaget for 
strategien og status i Ås i dag, visjon og målsettinger og hvordan disse skal måles. 
Kapittel seks beskriver de åtte innsatsområdene, hva vi ønsker å oppnå og hva som 
må gjøres for å nå målsettingene.  
 
Status i Ås kommune og strategiens effektmål  
Sykkelandelen i Ås kommune er beregnet til ca. 9%, og gangandelen til ca. 20% av 
alle reiser for 2016. Effektmål 1 – 3 er satt med bakgrunn i prognoser for 
reisemiddelfordeling der befolkningsveksten er hensyntatt, samt regionale og 
nasjonale mål, se detaljer i kap. 2 og 4 i strategien.  
 
Effektmål  

1. Sykkeltrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 17 % av alle reiser innen 

2030. Dette tilsvarer ca. 7 % økning per år i kommunen.  

2. Gangtrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 25 % av alle reiser innen 

2030. Dette tilsvarer ca. 2 % økning per år i kommunen.  

3. 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen. 

4. Større tilfredshet blant innbyggerne med tilrettelegging for fotgjengere og 

syklister i Ås kommune.  

Kommunen vil blant annet bruke tall fra den Nasjonale reisevaneundersøkelsen, 
sykkel- og gåtellinger, endring i trafikkulykker, og tilfredshetsundersøkelser som 
indikatorer for måloppnåelse.  
 
Strategiens hovedinnsatsområder 
For å oppnå effektmålene beskrevet i kapittel fire, skal kommunen fokusere 
satsingen på følgende åtte hovedinnsatsområder: 
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 

2. God sykkelparkering 

3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 

4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 

5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 

6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 

7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 

8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

God sykkel- og gåkultur er satt som et overordnet mål for strategien, det vil si at det 
brede lag av befolkningen sykler og går, og det er akseptert som en respektert og 
likeverdig transportform på linje med bilisme. Det innebærer også at alle 
trafikantgruppene følger trafikkreglene. 
 
Sykkel- og gåstrategien legger nullvisjonen og prinsipper om universell utforming til 
grunn for arbeidet med å øke antall fotgjengere og syklister.  
 
Innsatsområder med målsettinger og tiltak 
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Kapittel 6 er selve strategidelen. Kapittelet beskriver målsettinger for hvert 
innsatsområde, situasjon i 2030 og hvordan kommunen og andre aktører må arbeide 
for å nå målene innenfor hvert av innsatsområdene. For hvert innsatsområde er det 
også en tabell med nødvendige tiltak for å nå målene. Disse tiltakslistene vil danne 
grunnlag for tiltaksplan for sykkel og gange som rulleres og spilles inn i kommunens 
budsjettprosess hvert år.  
 
Innsatsområde 1 «mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett» er mer 
omfattende enn de øvrige innsatsområdene, siden det hovedsakelig dreier seg om 
infrastrukturtiltak. Det er der foreslått et sammenhengende hovednettet for sykkel og 
gange, (se kart fig. 6.1.). Det følger en liste over infrastrukturtiltak, både på 
kommunale og fylkeskommunale veier (tab. 6.1 og 6.2 s. 27-29 og tilhørende 
tiltakskart, s. 23-26, se vedlegg 2 og 3 til saken), der behov for etablering av nye 
gang- og sykkelanlegg, belysning, utbedring av farlige krysninger og skilting er 
beskrevet. Tiltakene er prioritert, men ikke kostnadsberegnet. Nærmere 
kostnadsberegning er satt inn som eget tiltakspunkt. Tidsfrist for gjennomføring av 
tiltak må fastsettes i den årlige tiltaksplanen. 
 
Høringsinnspill 
Det har vært stor interesse for sykkel – og gåstrategien, og kommunen fikk inn 47 
høringsinnspill. Det kom innspill fra følgende instanser: NMBU, Statens vegvesen, 5 
elevråd, 7 FAU’er, 3 velforeninger, 3 organisasjoner, 2 politiske partier, Ås 
frivilligsentral og 24 privatpersoner. BaneNOR har også kommet med innspill i møte. 
 
Gjennomgående er innspillende positive til at kommunen planlegger en satsing for 
bedre tilrettelegging for sykling og gange. Det som har fått mye fokus i 
høringsinnspillene er: 

 Bedre vinterdrift av gang- og sykkelanlegg og boligveier, og prioritering av 
syklister/fotgjengere foran bil i driften, og hvordan kommunen tenker å trappe opp 
til bedre vinterdrift. 

 Etterspørsel etter finansiering av infrastruktur-prosjekter og mer forpliktende 
planlegging av dette. 

 Bedre forhold for sykling/gange til skolen (anlegg, drift og trafikksikkerhet) 

 At tursykling/turgåing også bør være en del av strategien. 

 Strategien bør ha mer fokus på eldres behov. 

 Satsing på elsykkel må være del av strategien.  
 
Høringsinnspillene har også i stor grad dreid seg om infrastruktur, med ønsker om 
prioriteringer av spesifikke prosjekter i prioriteringslistene i tabell 6.1 og 6.2 (s. 27-29) 
i strategien, der noen momenter har gjentatt seg:   

 Tryggere krysninger, gang og sykkelveier og lavere fart rundt skoler. 

 Prioritering av prosjekter i Nordby og mellom Nordby og Ås. 

 Benytte ulike typer fartsreduserende tiltak. 

 Nye krysninger av jernbanen i Ås sentralområde. 

 Forslag om nye gang- og sykkelveier, sykkelparkering og type løsninger på 
infrastruktur. 

 
Vurdering: 
Det er store miljømessige og samfunnsøkonomiske fordeler ved å få mer av 
transportarbeidet fra privatbil til sykling og gange. Rådmannen mener at sykkel – og 
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gåstrategien er i tråd med og bygger opp under mål i kommuneplanens samfunnsdel 
under hovedmål 1 Miljø.  
 
Selv om kommunen har en utfordrende ressurssituasjon, mener rådmannen at å 
satse på sykling og gange lønner seg. Hvis kommunen gjør det lettere for 
innbyggerne å velge aktiv og miljøvennlig transport, vil hverdagsaktiviteten øke. At 
flere bruker sykkelen og beina som transportmiddel bidrar til bedre folkehelse for 
kommunens innbyggere. En friskere befolkning vil gi positive utslag for kommunen 
som tjenesteyter. For kommunen som organisasjon og arbeidsgiver vil denne 
satsingen ha betydning for helse, trivsel og sykefravær blant de ansatte.  
 
Rådmannen mener at strategien er et viktig verktøy for å nå mål om økt andel 
syklende og gående i kommunen. Mye kan gjøres ved å få økt fokus på sykling og 
gange i organisasjonen, for eksempel ved å ha tydeligere krav om gang- og 
sykkelanlegg og sykkelparkering i arealplanlegging og byggesaksbehandling. 
Kommunen som arbeidsgiver kan også gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle 
og gå mer. Prioriteringen av innsatsområder og spesifikke tiltak i strategien vil også 
gjøre det lettere for kommunen å få regionale og statlige tilskudd. 
 
Som oppfølging av strategien mener rådmannen at det er nødvendig å utarbeide en 
årlig tiltaksplan for sykling og gange som legges til grunn for handlingsprogrammet. 
Tiltaksplanen må sees i sammenheng med Tiltaksplan for trafikksikkerhet og 
Tiltaksplan for Idrett, nærmiljø og friluftsliv, og må rulleres samtidig. 
 
Vurdering av høringsinnspill 
Rådmannen mener det er svært positivt at det har kommet inn så mange 
høringsinnspill. Høringsinnspillene er i stor grad gjennomarbeidede og har i sum 
bidratt til at strategien har blitt bedre. Alle høringsinnspill er oppsummert og besvart i 
vedlegg 4. Strategien er oppdatert i henhold til de innspillene som er hensyntatt. 
Blant annet er omtale av elsykkel tatt inn flere steder, eldres behov er omtalt, 
viktigheten av å tilrettelegge for sykling og gange til kollektivknutepunkt, og diverse 
gode forslag til tiltak og kampanjer er inkludert.  
 
Mange av høringsinnspillene dreide seg om bedre vinterdrift og prioritering av 
infrastrukturtiltak. Når det gjelder drift/vedlikehold, er det i revidert strategi foreslått å 
utarbeide en plan med kostnadsestimat som er mer detaljert om hvordan kommunen 
skal få en bedre standard.  
 
Noen infrastrukturtiltak har fått høyere prioritering, blant annet er noen tiltak i Nordby 
løftet opp. Følgende kriterier er lagt til grunn for prioriteringen av tiltak i strategien:  

 Trafikksikker skolevei 

 Sammenhengende hovednett for sykkel/gange 

 Om det har kommet mange innspill 

 Om det er stor andel fotgjengere og syklister på strekningen 

 Om tiltaket/ prosjektet kan gjennomføres relativt raskt og er forholdsvis rimelig å 
gjennomføre.  

 
Det er i flere høringsinnspill etterspurt hvordan strategien skal gjennomføres når det 
ikke er avsatt ressurser til tiltak. Det har vært en utfordring at det i prosessen med 
strategien ikke har vært ressurser til å kostnadsestimere infrastrukturtiltakene i tabell 
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6.1. Det er derfor foreslått som et tiltak å utarbeide kostnadsestimat for prioriterte 
prosjekter som grunnlag for rullering av tiltaksplan for sykling og gange.  
 
Hva må til for at vi skal nå målene 
Rådmannen mener at det er viktig at alle sektorer i kommunen gjør en felles innsats 
og har fokus på sykling og gange, og at dette også forankres i Tiltaksplan for sykling 
og gange. Videre bør kommunen samarbeide med eksterne aktører, spesielt med 
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen, men også med næringsliv, 
organisasjoner og befolkningen for øvrig.  
 
Dersom kommunen får mulighet ti å delta i sykkelbyordningen, mener rådmannen at 
det vil sikre bedre koordinering med AFK og SVV, samt mulighet til å søke 
økonomisk støtte fra fylket. Kommunen bør også være pådriver for å få på plass 
faste møtepunkt med AFK, SVV og nabokommuner om satsing på sykling og gange 
for best mulig koordinert utbygging av gang- og sykkelanlegg. Bedre samarbeid 
mellom SVV og kommunen om drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg er også 
prioritert i Sykkel- og gåstrategien. 
 
Videre er det viktig at denne strategien blir et verktøy som brukes aktivt i ulike typer 
planlegging, i politiske beslutningsprosesser og i den daglige driften i Ås kommune.  
Det som først og fremst vil være ressurskrevende er bedre vinterdrift og vedlikehold, 
samt infrastrukturtiltak.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved å vedta strategien nå. Tiltak som 
krever finansiering utover normal drift og saksbehandling i kommunen prioriteres i 
Tiltaksplan for sykling og gange som vil være et grunnlag i arbeidet med 
handlingsprogram og økonomiplan. 
 
En sykkel- og gåstrategi med fokuserte innsatsområder og prioriterte tiltak vil gjøre 
det lettere å søke ekstern finansiering fra statlige og regionale tilskuddsordninger. 
Slike tilskuddsordninger krever 50% finansiering fra kommunen. Rådmannen mener 
derfor at det bør planlegges hvilke tiltak som bør prioriteres fra kommunens side og 
som det skal søkes støtte til.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for bil. Dette 
kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
 
Alternativer:  

 
1. Som rådmannens innstilling men med kommunestyrets justeringer.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Målsettingene i Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune er i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel og med nasjonale og regionale mål om økt sykling og 
gange. Satsing på sykling og gange har positiv effekt for klima, miljø og folkehelse. 
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En økt satsing på tiltak og daglig drift i kommunen for å tilrettelegge for økt sykling og 
gange vil kreve ressurser, men er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for 
kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter. For å nå målene i strategien bør 
kommunen ha en helhetlig satsing i samarbeid med regionale myndigheter og andre 
aktører.  
 
Rådmannen anbefaler at Sykkel- og gåstrategien vedtas og iverksettes gjennom 
rutiner og løpende arbeid i kommunen, samt gjennom Tiltaksplan for sykling og 
gange som rulleres årlig. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-24/18 
Regional plan for klima og energi i Akershus - høringsuttalelse fra 
Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  18/00718-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 32/18 02.05.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Følgende uttalelse til forslag til Regional plan for klima og energi med tilhørende 
handlingsprogram, oversendes til Akershus fylkeskommune.  
 
Ås kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Follorådet, datert 13.04.2018, med 
noen lokale justeringer: 
 
1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for 

klima og energi i Akershus (RP-KE) datert 6.2.2018, med tilhørende 
handlingsprogram for perioden 2019-2022. 

 
2. Planens målsettinger, innsatsområder og handlingsprogram med tiltak legges til 

grunn for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  
 
3. Planen bør være tydeligere på hvor i fylket utslippene genereres, hvordan 

kommunene kan bruke planen som grunnlag for lokale klima- og energiplaner, og 
hvordan kommunene kan bidra til at fylket som helhet når målene planen setter. 
 

4. Planen bør ha enda større fokus på å utvikle gode indikatorer, da gode og enkle 
verktøy for oppfølging og rapportering er avgjørende for kommunenes mulighet til 
å følge opp klimaarbeidet i regionen, og for å bygge opp felles statistikk på 
området. Planen bør også være tydeligere på hvilke indikatorer det anbefales at 
kommunene rapporterer på.  
 

5. RP-KE bør ha en tydeligere avgrensning mot Regional plan for areal og transport 
(RP-ATP). Tema i RP-ATP som er viktige for å få ned utslipp fra 
transportsektoren bør også omtales med mål i RP-KE, og gjenspeiles i 
handlingsprogrammet. RP-KE bør være et grunnlag for neste rullering av RP-ATP 
for tema som er viktige for å nå utslippsreduksjonsmålene.  
 

6. Miljøfond Akershus bør økes for å muliggjøre gjennomføring av foreslåtte tiltak og 
for å nå målene i planen.  

 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud  
Rådmann Leder, Plan og utvikling 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk om miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Høring av Regional plan for klima og energi  - Saksfremlegg Follorådet 
2. Høringsbrev - Regional plan for klima og energi 
3. Høringsdokument - Regional plan for klima og energi i Akershus 
4. Forslag - Regional plan for klima og energi i Akershus. Handlingsprogram 2019-
2022. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Se Akershus fylkeskommunes nettside med alle høringsdokumenter og 
underlagsrapporter:  
 http://www.akershus.no/politikk/du-kan-pavirke/hoeringer/?article_id=205788  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Akershus fylkeskommune 
  

http://www.akershus.no/politikk/du-kan-pavirke/hoeringer/?article_id=205788
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Akershus fylkeskommune har sendt forslag til ny Regional plan for klima og energi 
med tilhørende handlingsprogram på høring. Planen skal være en strategisk plan 
som gir mål og forslag til tiltak både for fylkeskommunen og kommunene på veien til 
lavutslippsamfunnet. Sak om felles høring ble vedtatt i Follorådet. Rådmannen 
foreslår at Ås kommune støtter uttalelsen fra Follorådet med noen mindre lokale 
justeringer.   
 
Fakta i saken: 
Akershus fylkeskommune har oversendt Regional plan for klima og energi i Akershus 
(heretter RP-KE) på høring. Ås kommune har fått utsatt høringsfrist. I arbeidet med 
planen har fylkeskommunen lagt til rette for åpen og bred medvirkning. Kommunens 
administrasjon, hovedsakelig ved miljørådgiver og landbrukssjef, har deltatt i 
prosessen, og fylkeskommunen orienterte Kommunestyret i Ås 19.04.2018. 

 
Follorådet vedtok 13. april høringsuttalelse til RP-KE, se saksfremlegg fra 
Rådmannskollegiet vedlagt. Rådmannens innstilling er likelydende med 
vedtakspunktene lagt fram for Follorådet, kun med noe lokal tilpasning (pkt. 1 og 2) 
og endret rekkefølge.  
 
Planens innhold 
Høringsutkastet består av en plandel og et handlingsprogram for perioden 2019-
2022.  
 
Plandelen omtaler nasjonale føringer, beskriver kort dagens situasjon, utfordringer og 
muligheter, koplinger til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus mv, 
og angir mål og delmål for fem definerte satsingsområder; transport, stasjonær 
forbrenning, avfall og avløp, landbruk og indirekte utslipp. Bakgrunn for 
målsettingene, status og muligheter omtales for hvert av de fem satsingsområdene.  
 
Handlingsprogrammet angir tiltak både for fylkeskommunen og kommunene, samt 
Ruter, Fylkesmannen, andre statlige aktører, næringsliv og organisasjoner. Viktige 
samarbeidspartnere og virkemidler er også angitt.   

  
1. Hovedmål og sektorvise delmål  
For å hindre klimaendringer ble det i Parisavtalen enighet om at den globale 
oppvarmingen må holdes under to grader og at vi skal tilstrebe 1,5 grader 
sammenlignet med førindustriell tid. Klimaloven fra 01.01.2018 fastsetter at 
«klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 % fra utslippsnivået 
i referanseåret 1990». Målet er forenlig med Norges forpliktelser i Parisavtalen.  

 
Den regionale klima- og energiplanens hovedmål er å redusere direkte 
klimagassutslipp i fylket med 55 % innen 2030 og 85-90 % innen 2050 i forhold til 
utslippsnivået i 1991. Det er en skjerping av mål i forhold til tidligere plan som hadde 
som mål å redusere utslippene med 50 % innen 2030. Målene er i tråd med 
nasjonale og internasjonale forpliktelser. 
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Hovedmålet vil kreve at klimagassutslippene fra de fire satsingsområdene for direkte 
klimagassutslipp reduseres med følgende prosentandeler innen 2030 (sektorvise 
mål): 

 Transport: 50 % 
 Avfall og avløp: 80 % 
 Stasjonær forbrenning: 90 % 
 Landbruk: 20 %  

Det er ikke satt noe tallfestet mål for indirekte utslipp, da de er vanskelige å måle og 
det ikke er utviklet et felles sett av utslippsfaktorer, og ikke inngår i nasjonal statistikk.  

Transportsektoren står i dag for nærmere 80 % av det direkte klimagassutslippet i 
Akershus. Målet om 50 % reduksjon av transportutslipp vil derfor være avgjørende 
for å nå hovedmålet. 

Planen foreslår tre felles strategier for å redusere de direkte og indirekte utslippene 
som overbygning for de konkrete tiltakene i handlingsprogrammet:  

 Bruke offentlige innkjøp som aktivt verktøy. 
 Bruke miljøledelse som aktivt verktøy. 
 Øke kunnskap og kompetanse om direkte og indirekte utslipp hos offentlige og 

private virksomheter og innbyggere. 

 
Planens innsatsområder, delmål og tiltak som er aktuelle for kommunen 
Under hvert innsatsområde beskriver planen hoved- og delmål, samt bakgrunn for 
målsettingene, status for satsingsområdet og muligheter og prioriterte områder. I 
handlingsprogrammet er konkrete tiltak beskrevet, med ansvarsfordeling og en 
overordnet vurdering av effekt, gjennomførbarhet og kostnad.  
 

1. Transport 
Transport er det viktigste satsingsområdet i Akershus siden det er den største 
bidragsyteren til klimagassutslipp. Det har vært en oppadgående trend i utslipp fra 
transport siden 1991. Planen fokuserer på drivstoff som ikke gir klimagassutslipp, 
samt kjøretøyteknologi og fossilfrie bygg- og anleggsplasser. Nullvekstmålet og 
arealplanlegging er omtalt, men omhandles hovedsakelig i Regional plan for areal og 
transport. 
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp:  

 Alle nye lette kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025 

 Bygg- og anleggsplasser er fossilfrie innen 2030  
 

Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 
- Etablere lademuligheter på alle parkeringsplasser og hurtigladere i områder 

med svakt utbygd infrastruktur. 
- Legge til rette for bildelingsløsninger med nullutslippskjøretøy 
- Stille krav om innkjøp av utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy og transporttjenester. 
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2. Stasjonær forbrenning 
 

Direkte klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning inkluderer oppvarming av 
bygninger samt energiforsyning og prosessvarme i industrien. Dette utgjør 7% av 
direkte utslipp i Akershus. Utfasing av mineralolje til oppvarming av bygninger og fra 
energiforsyning uten at el-forbruket øker, og økt bruk av lokal fornybar energi er 
sentralt for utslippsreduksjon.  
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030:  

- Forbrenning av fossil olje og gass til oppvarming av bygg og produksjon av 
fjernvarme er utfaset. 

- Andel lokal, fornybar energi til varme, kjøling mm i bygg er økt.  
 

Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 
- Etablere rådgiving for energiomlegging og valg av lokale fornybare 

energikilder i husholdninger. 
- Forenkle prosessen med installering av solenergianlegg og utarbeide solkart. 

 
3. Avfall og avløp 

Utslipp fra avfalls- og avløpssektoren utgjorde ca. 4% av direkte klimagassutslipp i 
Akershus i 2015. Planen foreslår en prioritering av hvordan avfall bør behandles i 
prioritert rekkefølge: Avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse 
og til sist deponi. Avløps – og avfallshåndtering med produksjon av biogass og 
biogjødsel er en viktig del av løsningen. 
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030: 

- Klimagassutslippet fra avfallsdeponiene er redusert med minst 80%. 
- Produksjon av biogass til drivstoff er økt til mnst 250 GWh. 

 
Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 

- Stimulere til økt biogassproduksjon til drivstoff på kommunale renseanlegg. 
- Redusere metangasslekkasje på nedlagte avfallsdeponier 

 
4. Landbruk  

Klimagassutslipp fra landbruket kommer fra husdyrhold, gjødsling, nydyrking/ 
drenering av myrområder, ensidig dyrkingspraksis, anleggsmaskiner og stasjonær 
energi. Utslipp fra landbruket domineres av prosessutslipp (80%) fra dyrking av bl.a. 
mat og fôr og husdyrhold. Økt bruk av husdyrgjødsel til biogass/gjødsel, fossilfrie 
anleggsmaskiner og oppvarming av driftsbygninger og økt produksjon av tre til 
byggematriale og bioenergi er prioriterte områder.  
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030: 

- 30% av husdyrgjødselen er brukt til biogassproduksjon. 
- Landbruket er fossilfritt. 

 
Landbruket er en næring som styres sterkt av virkemidler i den nasjonale 
landbrukspolitikken, men det er eksempel på tiltak kommunen kan bidra med:  

- Styrke klimarådgivning til landbruket og bistå i planlegging av klimatiltak. 
- Tilrettelegge for selvforsynte og fornybare energisystem i landbruket. 
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5. Indirekte utslipp 
Indirekte utslipp er utslipp fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor 
det geografiske området der varen eller tjenesten brukes. For å redusere disse 
utslippene, er det satt mål for nullutslippsbygg, materialgjenvinning, redusert 
matsvinn og kjøttforbruk, redusert behov for flyreiser og økt deling, gjenbruk og 
redesign av produkter. 
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030: 

- Alle nye offentlige bygg er nullutslippsbygg. 
- Matsvinn er redusert med 50%. 

 
Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 

- Tilrettelegge for kildesortering av flere fraksjoner 
- Bruke klimagassregnskap som beslutningsgrunnlag for alle nye offentlige 

byggeprosjekter og ved rehabilitering av bygg. 
 
Planens betydning for kommunen og oppfølging i Ås kommune 
Planen og handlingsprogrammet er ikke juridisk bindene for kommunene, men skal 
legges til grunn for stat, fylke og kommuner i arbeidet med klima og energi. 
Fylkeskommunen understreker at handlingsprogrammet er dynamisk og at de ulike 
aktørene må vurdere tiltakene ut fra sine handlingsrom og prioriteringer. Dette 
innebærer at hver enkelt kommune må konkretisere tiltakene og tilpasse dem lokale 
forhold, og innarbeide dette i sin kommuneplan eller klima- og energiplan. 

 
Klima og energi en viktig del av kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune, 
med overordnet mål om at Ås skal være et visningsvindu for bærekraftig areal- og 
tettstedsutvikling og et lavenergisamfunn innen 2027. I følge kommuneplanens 
samfunnsdel vil kommunen oppnå dette gjennom blant annet konsentrert vekst, 
prioritering av sykkel, gange og kollektive løsninger, bruk av miljøvennlige 
transportmidler i egen virksomhet og legge til rette for lav- og nullutslippskjøretøy. I 
tillegg vil kommunen fremme klimavennlig arkitektur og byggeskikk og redusere 
energibruk i bygg. 
 
I handlingsprogram og økonomiplan for Ås kommune 2018 er dette blant annet 
konkretisert i tiltakspunkt nr. 12: Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd 
med regional plan for klima og energi.  

 
Klimagassutslipp i Akershus og Ås  
I Akershus har de direkte klimagassutslippene økt med 5% fra 1991 til 2015. 
Akershus slipper til sammen ut ca 1,8 millioner tonn CO2e, som utgjør 3,4% av 
Norges totale utslipp. Utslipp fra transport (lette/tunge kjøretøy og andre mobile 
kilder) stod for nær 80% av de direkte klimagassutslippene fra Akershus i 2015.  

 
Klimagass-statistikken for 2017 for Ås er ikke klar enda, men veitrafikken er den 
største enkeltkilden, og sto for nærmere 89 % av klimautslippene i 2013. En stor 
andel av utslippene skyldes trafikk på E6 og E18. Lokal trafikk bidrar også til 
utslippene, særlig langs fylkesveiene 152 og 156. 
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Indikatorer 
I planens vedlegg 2 er det utarbeidet indikatorer for målene for de fire 
satsingsområdene transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp og landbruk, som 
kan benyttes av kommunene for rapportering og vurdering av måloppnåelse. 
 
Per i dag har kommunene tilgang på utslipps-statistikk fra SSB, men statistikken er 
ikke tilstrekkelig for kommunen for å kunne rapportere på alle innsatsområder.  
 
Fylkeskommunen oppgir at det pågår et arbeid for å utvikle et felles sett med 
indikatorer for at kommunene og fylkeskommunen kan måle effekt og gjennomføring 
på lik linje.  
 
Regional plan for areal og transport (RP- ATP) og avgrensning mot Regional plan for 
klima og energi (RP-KE) 
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (heretter RP-ATP) gir 
føringer for kommunene, regionale myndigheter og Staten areal og 
transportplanlegging. Det samme gjelder tilrettelegging for gående og syklende samt 
økt kollektivtransport for å nå nullvekstmålet i RP-ATP. Bortsett fra omtale av RP-
ATP og viktigheten av god arealpolitikk og at nullvekstmålet er ett av flere delmål 
under innsatsområdet transport, beskriver planen i liten grad avgrensning og 
overlapping mellom satsingsområde transport i de to planene. 
 
Miljøfond Akershus:  
Overgang til et lavutslippssamfunn vil kreve at både stat, fylkeskommune og 
kommuner bidrar i form av finansiering. For å finansiere deler av tiltakene i 
handlingsprogrammet er Miljøfondet til fylkeskommunen en viktig tilskuddsordning, 
men det finnes også flere statlige tilskuddsordninger som Klimasats og ENOVA. 
 
Miljøfond Akershus ble etablert av fylkestinget i 2009 for bruk i fylkeskommunens 
arbeid med konkrete klimatiltak. Målet med fondet er å gi tilskudd til tiltak og 
samarbeidsprosjekt for å redusere utslipp av klimagasser i Akershus. Det ble i 2017 
avsatt 6 millioner kroner til tiltak innen transport, avfallshåndtering og stasjonær 
energi, med krav om 50% egenfinansiering fra kommunene. 
 
Vurdering: 
Planforslaget er et gjennomarbeidet og faglig godt dokument. Rådmannen berømmer 
Akershus fylkeskommunes grundige arbeid med planen, og en medvirkningsprosess 
med god involvering av kommunene.  
 
Mål og innsatsområder 
De overordnede målene er i tråd med nasjonale mål, men ligger litt over, siden 
Akershus er hovedstadsregion med høy befolkningstetthet og korte avstander sett i 
forhold til resten av landet. Målene er ambisiøse, men nødvendige for at Akershus 
som samfunn skal bidra og ta sin del av ansvaret for å nå nasjonale og 
internasjonale mål på klimafeltet. 
 
Transport står for den største delen av direkte utslipp. Den raske utviklingen i 
transportsektoren både med utvikling av utslippsfrie drivstoff og kjøretøy og satsing 
på sykkel, gange og kollektiv gjør at målet om utslippsreduksjon fra transportsektoren 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018  Side 27 av 84 

 

i Akershus kan vurderes ytterligere innskjerpet, se begrunnelse i Follorådets 
høringsuttalelse.  
 
Satsingsområdene, strategiene og tiltakene i planen og handlingsprogrammet er godt 
gjennomtenkt og vil samlet gi mulighet til å nå målene om utslippsreduksjon, gitt at 
alle aktører tar ansvar og bidrar. 
 
Rådmannen mener at Ås kommune har gode muligheter til å bidra for å nå målene 
grunnet geografi og utbyggingsmønster, men at det krever målrettet innsats fra 
kommunen med tiltak innenfor satsingsområdene foreslått i RP-KE. 

 
Planens betydning for Ås kommune 
Planen er et godt grunnlag for Ås kommunes arbeid med klima og energi, men kan 
ikke erstatte kommunens egen plan fullt ut. Satsingsområder i RP-KE og tiltak i 
handlingsprogrammet er i tråd med mål innen klima- og energi i samfunnsdelen i 
kommuneplanen for Ås og flere tiltak i kommunens handlingsprogram.  

 
Rådmannen anser at RP-KEs innretning er hensiktsmessig og anbefaler at planen 
legges til grunn for kommunens egen handlingsplan, og at kommunen på overordnet 
nivå slutter seg til mål, strategier og handlingsprogram i den regionale planen. 
Strategier og tiltak i RP-KE innenfor de ulike innsatsområdene bør legges til grunn 
når Ås kommune utarbeider sin lokale handlingsplan for klima og energi. Å benytte 
den regionale planen som grunnlag vil gjøre arbeidet med lokal handlingsplan lettere 
enn å skulle utarbeide en helt egen plan for Ås kommune. 

 
Det er stor forskjell på ulike kommuner i Akershus med tanke på utslippsprofil av 
klimagasser. Kommunene har ulike utfordringer knyttet til geografi og 
bebyggelsesmønster, infrastruktur, kollektivdekning og næringsprofil. Mye av 
utslippene i Ås kommune er knyttet til gjennomgangstrafikk. Kommunen rår ikke selv 
over alle virkemidlene til utslippsreduksjon på dette feltet. En bedre beskrivelse av 
kommunenes utfordringer og muligheter i RP-KE ville gitt Ås kommune et bedre 
grunnlag for lokal innsats.  
 
Lokale utslipp og indikatorer 
Rådmannen mener det er viktig å ha et godt faktagrunnlag for å målrette innsatsen i 
kommunens klimaarbeid. Kommunen har behov for et godt nasjonalt/ regionalt 
statistikkgrunnlag som kan brytes ned på kommunalt nivå for å kunne følge 
utviklingen av klimagassutslipp fra ulike sektorer. Rapporteringsarbeid er krevende 
for kommunen. Derfor er det viktig at fylkeskommunen i samarbeid med SSB og 
Miljødirektoratet utvikler gode og enkle indikatorer for rapportering. Godt 
statistikkgrunnlag, indikatorer og rapporteringsverktøy fra staten og fylkeskommunen 
vil gjøre det lettere for kommunen å følge virkningen av tiltak og gi bedre målretting.  
 
Rådmannen mener det er Akershus fylkeskommune og nasjonale myndigheters 
ansvar å stille slik statistikk og verktøy til rådighet for kommunene. 

 
Avgrensning mot Regional plan for areal og transport 
Transport er den klart største direkte utslippskilden i regionen og i Ås kommune. God 
arealplanlegging er avgjørende for å redusere utslipp fra transportsektoren. 
Rådmannen mener derfor at RP-KE bør tydeliggjøre hvilke avgrensninger planen har 
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mot Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (RP-ATP), og hvor de 
to planene overlapper.  

 
For å synliggjøre de viktige tiltakene som følger av RP-ATP, og sammenhengen med 
RP-KE, bør klima- og energiplanen inkludere areal- og transportplanens tiltak i 
handlingsdelen. RP-KE bør videre legge grunnlag for rullering av RP-ATP for tema 
som er viktige for å nå mål om utslippsreduksjoner.  
 
Miljøfond Akershus 
Det er avgjørende for kommunen å ha tilgang til virkemidler og incentiver for å 
iverksette klimatiltak. En ambisiøs plan fordrer gode virkemidler, og rådmannen 
mener derfor at Miljøfond Akershus bør økes. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det gir ingen direkte økonomiske konsekvenser ved å tilslutte seg regional plan. En 
god regional plan for klima og energi vil redusere behovet for arbeid med lokal plan, 
og vil spare administrative ressurser. Gjennomføring av tiltak i lokal handlingsplan vil 
kreve ressurser. Dette vil bli spilt inn i forbindelse med årlige budsjettprosesser, og 
administrasjonen vil søke statlige og regionale tilskudd. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Planen har mål om å redusere klimagassutslipp. Dersom målene oppnås vil det gi 
svært god klimaeffekt og bidra til at vi når togradersmålet som Norge har forpliktet 
seg til gjennom Parisavtalen. Dersom målene i planen ikke nås vil klimaeffekten 
kunne være tilsvarende dårlig, med negative konsekvenser for globalt og lokalt klima. 
 
Alternativer: 
 
2. Som rådmannens innstilling men med hovedutvalgets justeringer.  
3. Ås kommune avgir ingen høringsuttalelse til forslag til Regional plan for klima og 

energi i Akershus, med tilhørende handlingsprogram 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Regional plan for klima og energi med tilhørende handlingsprogram (RP-KE) er en 
ambisiøs plan i tråd med nasjonale mål og føringer. Satsingsområdene, strategiene 
og handlingsprogrammet i planen er godt gjennomtenkt og vil samlet gi mulighet til å 
nå målene om utslippsreduksjon, gitt at alle aktører tar ansvar. RP-KE vil være et 
godt grunnlag for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  
 
Rådmannen anbefaler at Formannskapet slutter seg til innstillingen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 

Til sakslisten 
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HTM-25/18 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvedt - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/00525-39 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 33/18 02.05.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
bilatkomstvei via gnr./bnr. 48/1,6 til gnr./bnr. 48/4 (Tangen). Begrunnelse 
fremkommer av saksutredningen.   
 
Med hjemmel i pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
kommuneplanens arealdel § 23, pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei som omsøkt. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.   
  
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om tillatelse til tiltak - Atkomstvei 
2. Følgebrev 
3. Nabomerknader datert 10.01.2017 
4. Bemerkninger fra tiltakshavers advokat 
5. Lengdeprofil 2A 
6. Tverrprofiler 2A 
7. Normalprofil 
8. Kart over atkomstvei 
9. Veiklasse 3 
10. E-post fra Fylkeskommunen vedr. kulturminne 
11. Utskrift fra møtebok HTM 22.08.2013 
12. Tinglyst rett til kjerrevei 
13. Slutning Akershus og Oslo jordskifterett 
14. Søknad om landbruksvei - Avslag 
15. Brev fra Ås kommune 23.02.2017 
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16. Nabomerknader datert 12.04.2017 
17. Presiseringer fra ansvarlig søker 
18. Vedtak etter jordlova § 9 - Follo Landbrukskontor - Avslag 
19. Klage på vedtak om avslag etter jordl. § 9 
20. Kommentarer til klage fra naboer 
21. Forberedende klagebehandling - Follo Landbrukskontor - Vedtak 
22. Vedtak etter jordlova § 9 - Klagebehandling - Fylkesmannen i Oslo og Akershus      
landbruksavdelingen 
23. Oversendelsesbrev overordnede myndigheter 
24. Uttalelse Statens Vegvesen Region Øst 
25. Uttalelse Akershus Fylkeskommune 
25.1. Arkeologisk rapport AFK 
26. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Miljøvernavdelingen 
27. Godkjent landbruksvei Vestre Bråthe gnr./bnr. 78/1 
28. Tilleggsmerknader fra naboer 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Ansvarlig søker Follo Prosjekt AS v/Arne Holen 

 Tiltakshaver Øyvind Myhrer på vegne av Håvard Myhrer 

 Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen og Langseth advokatfellesskap 

 Nabo Morten Lilleheier 

 Nabo Olaf Lilleheier 

 Nabo Torstein Bjørge 

 Nabo Alf Kristian Raadim 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Rådmannen har veiet søkers begrunnelse opp mot de hensyn den aktuelle 
bestemmelsen i kommuneplanens arealdel er ment å ivareta. Rådmannen finner at 
konsekvensene av en dispensasjon i denne saken vil få store presedensvirkninger 
og føre til at de hensyn LNF A-formålet er ment å ivareta i for stor grad blir 
skadelidende.   
  
Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger kvalifiserte fordeler ved å innvilge 
dispensasjon i denne saken som klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
  
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon for etablering av 
bilatkomstvei til gnr./bnr. 48/4 (Tangen) bør avslås. 
 
Omsøkt tiltak, fakta og planforutsetninger:  
Follo Prosjekt AS søker på vegne av tiltakshaver Håvard og Øyvind Myhrer om 
etablering av en 965 meter lang vei på gnr./bnr. 48/1,6, som skal fungere som 
bilatkomstvei fra Vestre Hogstvet til eiendommen gnr./bnr. 48/4 (Tangen) hvor 
tiltakshaver er hjemmelshaver (vedlegg 1-10). 
 

 
Kart over ny bilatkomstvei (se også vedlegg 7) 

 
Veien skal følge eksisterende kjørevei fra tunet til Vestre Hogstvet. Deretter følger 
den en traktorvei et stykke, og så over en åkerholme i jordekanten før den går inn i 
skogsterreng. Veien vil få en bredde på 3,5 meter med tillegg for nødvendige grøfter, 
skjæringer og fyllinger. Veien vil beslaglegge 580 m2 dyrket jord og 6.660 m2 

skogsareal.  
 
Veien skal bygges i samsvar med kravene til landbruksvei klasse 3 som er 
tilstrekkelig for bilkjøring og i samsvar med brannvesenets retningslinjer for 
redningsvei. 
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Veien skal tjene som bilatkomstvei til eiendommen gnr./bnr. 48/4 (Tangen), som er 
en nedlagt og ubebodd husmannsplass med et samlet areal på ca. 24 dekar. 
Eiendommen Tangen består av ca. 20 dekar skogsareal og 4 dekar jorddekt 
fastmark. Tangen har ikke registrert dyrket jord.  
 

 
 Eiendommen «Tangen» 48/4 (vedlegg 24.1). 
 
På Tangen står det i dag en gammel og forfallen bygning som er registrert som 
«skogs- og utmarkskoie». Iht. Ås historielags beskrivelse fra 1989 og skjønn i 
jordskifteretten av 24.09.1980, var bygget bebodd fra ca. 1870 og frem til slutten av 
1960-tallet. 
 

 
Skogs- og utmarkskoie  

 
I tillegg er det tre tuft (rester av grunnmur/ruiner) på eiendommen, som ifølge søker 
tidligere har vært jordkjeller, steinkjeller og fjøs. Det er også et gammelt veifar og 
steingjerde på tomta (mer om dette i AFK’s registreringsrapport som følger vedlagt). 
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Tuft 1 Tuft 2 Tuft 3 

 
Omsøkt vei vil ikke berøre registrerte forekomster i naturbase eller truede dyrearter. 
 
Tiltakshaver overtok Tangen i 2013 og ønsker å reetablere eiendommen som 
småbruk med tilhørende enkel landbruksdrift, hest eller hundehold. Den gamle 
skogs- og utmarkskoia på Tangen skal ifølge søker rehabiliteres. Med utvidelser i 
form av tilbygg vil bygningen ifølge søker kunne utvikles til en fullverdig bolig.   
 
Jordkjeller og steinkjeller skal gjenoppbygges til opprinnelig stand. Det er foreløpig 
uklart om fjøset skal bygges opp igjen.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at bygningen per dags dato ikke har status som 
helårsbolig selv om den har vært bebodd tidligere. Dersom bygget i fremtiden skal 
restaureres til helårsboligformål må det søkes om bruksendring til enebolig. 
Bygningen er så forfallen at en slik bruksendring og restaurering vil måtte anses som 
hovedombygging/nybygg på samme måte som andre nye boliger. Eiendommen 
Tangen er disponert til LNF-A-formål og har ikke nok landbruksareal til at beboelse er 
nødvendig, jf. vedlagt vurdering fra Follo Landbrukskontor. En bolig på Tangen vil 
derfor ikke kunne knyttes til landbruk eller gårdstilknyttet næringsgrunnlag, og er 
derfor i strid med LNF-A-formålet. Ny bolig på Tangen er således avhengig av 
dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen. Slik søknad skal oversendes 
statlige og regionale myndigheter til uttalelse, og må behandles politisk i Ås 
kommunes formannskap.  
 
Foreløpig er det kun atkomstveien til Tangen som skal behandles, men rådmannen 
mener det er viktig å se saken i helhet, da atkomstveiens formål nettopp er å tjene ny 
bosetting på Tangen.  
 
Hele området hvor atkomstveien skal etableres er disponert til LNF-A-formål. Her 
tillates det kun nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdenes ressursgrunnlag. Etablering av atkomstvei til boligformål faller 
utenfor dette formålet og er således også i strid med kommuneplanen.  
 
Det er søkt om dispensasjon fra formålet, og søknaden vurderes som tilstrekkelig 
begrunnet iht. pbl. § 19-1. 
  
Naboer/gjenboere er varslet om søknaden i medhold av pbl. §19-1 jf. 21-3 andre 
ledd, og det er innkommet merknader fra fire naboer. Merknadene vil bli drøftet 
nedenfor.  
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Sakens bakgrunn: 
Før Tangen ble kjøpt av tiltakshaver i 2013 sendte han en forespørsel til kommunen 
om muligheten for å gjenoppta bosetting på Tangen. Planene som ble forelagt var de 
samme som nå, følgelig restaurering av bygningen på Tangen med enkel 
landbruksdrift med hest- eller hundehold.  
 
Forespørselen ble fremmet i HTM den 22.08.2013 (vedlegg 11).  
 
HTM kom til at saken måtte behandles som en drøftingssak fremfor formell 
søknadsbehandling. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til uttalelse:  
 
       «HTM slutter seg til rådmannens konklusjon med begrunnelse»  
 
Rådmannens konklusjon med begrunnelse lød som følger:  
 
«Rådmannen er noe skeptisk til om det er praktisk gjennomførbart å opparbeide 
Tangen til en boligeiendom som fyller dagens krav. Videre ligger eiendommen i et 
LNF-område med restriksjoner for utbygging og uten kollektivtilgjengelighet. 
Rådmannen ser imidlertid at dette kan være i tråd med et eventuelt politisk ønske om 
å åpne for gjenopptatt bosetting på gamle, fraflyttede småbruk i kommunen. Det 
foreslås derfor at det gis et positivt signal i saken og at man går videre med en 
søknadsprosess. Forutsetningen for at Tangen skal utvikles med bolig er at 
forholdene for å etablere en tilfredsstillende og varig veiatkomst er løst.» 
 
Tiltakshaver hadde tidligere en tinglyst rett til en 2 meter bred kjerrevei på gnr./bnr. 
48/1,6, fra Vestre Hogstvet til Tangen (vedlegg 12). Denne veiretten strekker seg 
over jordet på gnr./bnr. 48/1,6, men dette partiet er i dag dyrket. Eventuell ny 
opparbeiding av dette partiet krever derfor tillatelse fra kommunen.  
 
Tiltakshaver ønsket å utvide eksisterende kjerreveirett til bruk også for 
motorkjøretøyer/bil. Grunneier på gnr./bnr. 48/1,6 (Morten og Olav Lilleheier) ønsket 
imidlertid ikke dette, partene har derfor ikke avklart forholdet i minnelighet. Av denne 
grunn fremmet tiltakshaver saken for Akershus og Oslo Jordskifterett, som i 2016 ga 
tiltakshaver rett til bilvei over gnr./bnr. 48/1,6 (vedlegg 13). Trasévalget tok 
utgangspunkt i den gamle kjerreveiretten, men endret deler av traséen slik at veien 
ikke lenger går tvers over jordet på gnr./bnr. 48/1,6 slik den gamle kjerreveiretten la 
opp til.  
 
Tiltakshaver har dermed innhentet nødvendige varig rettighet til atkomst iht. HTM’s 
føringer av 2013. Iht. jordskifteavgjørelsen tas det forbehold om at nødvendige 
byggetillatelser innhentes fra kommunen før veien etableres. 
 
Den 29.09.2016 mottok Follo landbrukskontor søknad om etablering av landbruksvei 
via gnr./bnr. 48/1,6 til Tangen iht. avklart veirett i jordskifteretten. Denne søknaden 
ble avslått av Landbrukskontoret i Follo den 26.10.2016 (vedlegg 14), da man ikke 
fant at det var grunnlag for å bygge en så omfattende vei basert på 
landbruksressursene på Tangen.  
  
Det ble deretter i stedet søkt Ås kommunes bygningsmyndighet om tillatelse til 
etablering av atkomstvei til boligformål iht. pbl. § 20-3 jf. § 20-1. Fordi veien som 
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nevnt skal anlegges i LNF-A-område og veien skal tjene alminnelig boligformål er det 
også søkt om dispensasjon fra arealformålet.  
 
Etter at rådmannen den 23.02.2017 påpekte mangler ved søknaden (vedlegg 15), 
kom det inn ytterligere nabomerknader (vedlegg 16) og ansvarlig søker sendte 
deretter inn presiseringer til søknaden den 13.06.2017 (vedlegg 17).  
  
Tiltaket skal anlegges på et område hvor både dyrket jord og skogsarealer vil bli 
berørt. Søknaden ble av denne grunn oversendt Follo Landbrukskontor for 
behandling etter jordlova § 9 om omdisponering av dyrket/dyrkbar jord.  
  
Landbrukskontoret i Follo avslo søknaden etter jordlova § 9 i vedtak av 07.08.2017 
(vedlegg 18). Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver (vedlegg 19) og klagen ble 
kommentert av naboene (vedlegg 20).   
  
Follo Landbrukskontor opprettholdt sitt vedtak i sin forberedende klagebehandling 
(vedlegg 21). Saken ble deretter oversendt landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus for endelig klagebehandling. Fylkesmannen ga klagen medhold og 
opphevet landbrukskontorets vedtak (vedlegg 22). Fylkesmannen foretok deretter ny 
vurdering etter jordlova § 9 og ga omdisponeringstillatelse.   
  
Saken er nå klar for behandling etter plan- og bygningsloven. Søknaden ble 
oversendt statlige og regionale myndigheter den 12.03.2018 (vedlegg 23), 
uttalelsene vil bli drøftet nedenfor.  
 
Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden:  
Innledningsvis i søknadsprosessen ba rådmannen om en redegjørelse for om det var 
vurdert atkomst fra øst. Til dette svarer søker at man har forsøkt dette tidligere uten 
hell, da grunneier på denne siden ikke ønsker dette. Søker fremhever at det 
foreligger veirett fra vest fastsatt ved skjønn, med kortere vei til Ås sentrum. Atkomst 
via Kroer vil medføre økt bilbruk. 
 
For øvrig begrunnes dispensasjonssøknaden med at eiendommen Tangen skal 
opprustes, og at det derfor er nødvendig med bilvei til denne eiendommen.  
 
Søker viser til at HTM den 22.08.2013 stilte seg positive til opprusting av Tangen og 
at man går videre med søknadsprosess. Forutsetningen for dette var at det er mulig 
å etablere tilfredsstillende og varig veiatkomst. Søker viser til at det også vil være en 
forutsetning for å restaurere, utvikle, drive og vedlikeholde Tangen at man etablerer 
veiatkomst til eiendommen.  
 
Søker viser til jordskifterettens konklusjon om at veibyggingen vil «være klart mer til 
gagn enn skade» og at påregnelig trafikk til én bolig med tilhørende enkel 
landbruksdrift som hest eller hundehold gir beskjeden skade for gnr. 48 bnr. 1,6. 
Søker viser videre til rettens bemerkning om at «inngrepene som må gjøres i gnr. 48 
bnr. 6 er marginale og medfører ikke skade som etter rettens syn er større enn nytten 
for bnr. 4»  
  

Søker viser til at hensynene bak LNF‐formålet først og fremst er å sikre områder som 
skal nyttes til landbruksproduksjon og/eller som skal bli liggende som naturområder 
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eller områder med spesiell betydning for friluftslivet. Søker mener tiltaket i liten grad 
vil beslaglegge områder som dekkes av disse hensynene. Tiltaket vil etter søkers syn 

ha begrenset betydning for jord‐ og skogbruket i området eller for friluftsinteressene. 
Søker mener i stedet det kan være positivt å gjenoppta bosetning på gamle, 
fraflyttede småbruk.  
 

Søker kan derfor ikke se at hensynene bak LNF‐ formålet eller i lovens 
formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt ved at en dispensasjon innvilges i 
denne saken.  
  
Søker peker på ulemper knyttet til økt trafikk, men vurderer at eiendomsinngrepene 
forøvrig er marginale. Søker fremhever i tillegg at veien stedvis skal legges om slik at 
den ikke lenger går over jordet på gnr./bnr. 48/1,6 og deler dyrket jord i to.  
 
Etter dette mener søker at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter pbl. § 19-
2 er oppfylt.  
 
Nabomerknader: 
Det er innkommet merknader fra fire naboer i området, inkludert grunneier på 
gnr./bnr. 48/1,6 (Morten og Olav Lilleheier). Merknadene er for øvrig fra eier av 
gnr./bnr. 47/1, Alf Kristian Raadim og gnr./bnr. 49/1, Torstein Bjørge.  
 
Naboene peker på at tiltaket er et stort inngrep som etter deres syn ikke bare 
reduserer verdiskapningen på gnr./bnr. 48/1,6 men som også berører jakt, frilufts - og 
naturverninteresser.  
 
Naboene fremhever at omsøkt vei strekker seg over dyrket jord og gjennom produktiv 
skog. Å fremføre en slik bilvei vil etter naboenes syn gå på bekostning av allerede 
etablerte landbruksarealer. Naboene mener en dispensasjon vil gi et negativt signal 
for fremtidig matproduksjon og skogbruk på gnr./bnr. 48/1,6. 
 
Naboene mener en bilvei med tilhørende trafikk og støv, samt ny bolig midt i skogen 
vil virke privatiserende på området. Verdien på skogen som jakt, tur- og 
friluftsområde blir redusert både for de som eier skogseiendommene rundt, og øvrige 
brukere av skogen. 
 
Naboene viser videre til slutningen i jordskifteretten som forutsetter «at gnr. 48 bnr. 4 
skal benyttes til enkel landbruksdrift med tilhørende nødvendig bolig.» Naboene 
peker på at Landbrukskontoret i Follo avslo søknad om å bygge landbruksvei på 
bakgrunn av at landbruksressursene ikke sto i forhold til størrelsen på veien, og at 
veien derfor eventuelt må knyttet til alminnelig boligformål. Naboene mener 
jordskifterettens forutsetninger er brutt ved at veien omsøkes som atkomstvei til 
boligformål. Dette endrede forholdet medfører etter naboenes syn at Ås kommune 
først bør ta stilling til om det er grunnlag for å tillate bosetting, før man vurderer 
søknaden om veibygging. 
 
Tiltakshavers kommentarer til merknadene: 
Nabomerknadene er besvart av advokat Bjørn Clemetsen på vegne av tiltakshaver.  
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Clemetsen bestrider at det omsøkte tiltaket vil ha skadevirkninger av betydning for 
naboeiendommene. Clemetsen viser til at det i 1980 ble fastslått av jordskifteretten at 
gnr./bnr. 48/4 hadde rett til adkomst over gnr./bnr. 48/1,6 ved kjerrevei over jord- og 
bruksarealer. Dette i henhold til overenskomst mellom daværende eier av gnr./bnr. 
48/4 og daværende eier av gnr./bnr. 48/1,6. Denne veiretten har vært tinglyst, og i 
dokumentet fremgår det at det senere kan bli aktuelt med bilvei, men at dette i så fall 
måtte fastsettes ved nytt skjønn også i forhold til trasévalg. Clemetsen peker på at 
veiretten og nevnte forutsetninger ble godkjent av en av naboene som nå har 
fremmet merknader i saken. 
 
Clemetsen viser til at jordskifteretten i sin avgjørelse av 2016 har foretatt en 
interesseavveining og konkluderte med at inngrepene «er marginale og medfører 
ikke en skade som etter rettens syn er større enn nytten for bnr. 4.»  
 
Videre vises det til at det valgte alternativet ifølge jordskifteretten «er det som 
balanserer partenes interesser best» og at «alternativet er det korteste og er godt 
tilpasset terrenget.».  
 
Clemetsen mener ulempene for de berørte eiendommene er minimale og ikke større 
enn de vil måtte tåle. Det må også etter Clemetsens vurdering ha fremstått som 
påregnelig for naboene at Tangen settes i stand og tas i bruk på ny, og at dette vil 
medføre noe økt trafikk. Clemetsen mener tiltaket i liten grad berører jakt, tur og 
friluftsinteresser. 
 
Når det gjelder skillet mellom landbruks- og boligformål peker Clemetsen på at 
jordskifteretten har tatt utgangspunkt i det samme formålet som fremmes i 
dispensasjons- og byggesøknaden for veien, følgelig ny bolig på Tangen med 
tilhørende enkel landbruksdrift, hest eller hundehold. Disse forutsetningen blir etter 
Clemetsens syn ikke brutt ved at veien godkjennes som atkomstvei til boligformål.  
 
Avslutningsvis fremhever Clemetsen vedtaket i HTM og presiserer at forholdene 
rundt veiatkomst nå er avklart gjennom skjønnet. Clemetsen ber derfor om at 
kommunen nå følger opp dette videre. 
 
Clemetsen mener det ikke er grunnlag for å ta nabomerknadene til følge, da tiltaket 
ikke er i strid med planformålet, planbestemmelsene eller annen lovgivning.  
 
Uttalelser fra statlige og regionale myndigheter:   
Søknaden er som nevnt oversendt regionale og statlige myndigheter til uttalelse.   
  
Statens Vegvesen Region Øst (SVV) (vedlegg 24):  
Statens Vegvesen har ingen merknader til søknaden om atkomstvei via gnr./bnr. 
48/1,6 til Tangen på gnr./bnr. 48/4.  
  
Akershus Fylkeskommune (AFK) – Fylkesadministrasjonen (vedlegg 25):  
AFK viser til at tiltaksområdet ble registrert i 2016 i forbindelse med det omsøkte 
tiltaket. Det ble da registrert ett gravminne samt tre kulturminner fra nyere tid 
(vedlegg 25.1). Det er ikke tilkommet nye opplysninger i saken, AFK fastholder derfor 
sitt tidligere svar:  
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Tiltaket kommer ikke i konflikt med det fredede gravminnet. Selv om kulturminnene 
fra nyere tid ikke er omfattet av kulturminnelovens fredningsbestemmelser ber AFK 
om at det utvises hensyn så langt det er mulig, da slike kulturminner også har verdi, 
for opplevelse og er historiefortellende elementer i landskapet.  
 
AFK viser videre til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som ble 
vedtatt av fylkestinget 14. desember 2015. Et av planens hovedmål er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles 
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og 
sykkel.  Dispensasjoner i LNF-områder bidrar til et spredt utbyggingsmønster, og er 
dermed i strid med intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- 
og transportplanlegging. Ås kommune har en stadig økende befolkningsvekst. AFK 
presiserer at summen av mange dispensasjoner på sikt vil få betydelige 
konsekvenser for areal, transport og infrastruktur.   
 
AFK har merket seg at det for tiden er mange dispensasjonssaker i Ås kommune og 
påpeker at det er viktig at kommunen gjør en helhetlig vurdering av disse sakene.  
 
AFK vurderer at en dispensasjon i denne saken vil undergrave intensjonen i 
kommuneplanen. I tillegg vil den kunne skape forventning om likebehandling i 
tilsvarende saker. På bakgrunn av de ovenfor nevnte årsaker fraråder derfor AFK at 
det gis dispensasjon for det omsøkte tiltaket. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) – Miljøvernavdelingen (vedlegg 26):  
Også FMOA vurderer at tilrettelegging for ny bolig på Tangen vil være i strid med 
statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Dette fordi ny 
bolig vil bli bilbasert, da avstand til sentrale områder med togstasjon og viktige 
sentrumsfunksjoner er 4 km unna og kollektivtilbudet i området er dårlig.   
  
FMOA påpeker at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. 
Dispensasjoner uthuler gjeldende planers funksjon som styringsverktøy, og kan 
medføre uforutsigbarhet for kommunens innbyggere i fremtidige plan- og 
byggesaker.   
  
FMOA gjør oppmerksom på at den samlede effekten ved bruk av dispensasjoner 
over tid vil undergrave hensynene som bestemmelsene skal ivareta. Dette selv om 
én enkelt dispensasjon ikke alene har denne effekten.   
 
FMOA fraråder derfor at kommunen innvilger dispensasjon i denne saken.  
  
Rådmannens vurdering av søknaden:   
Rådmannen vurderer søknaden helt 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.»  
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Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. Det er 
ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar overvekt av 
fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008).  
  
Kommuneplanen er, som de overordnede myndighetene påpeker, styrende i området 
og formålet med denne er å skape langsiktighet, stabilitet og forutsigbar 
saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen er et juridisk bindende dokument, 
som før den vedtas går gjennom omfattende demokratiske prosesser. En 
dispensasjon fra denne planen vil derfor alltid kunne bidra til å undergrave dens 
styringsverdi.  
  
Som nevnt innledningsvis er det kun veien til Tangen som behandles i denne 
konkrete saken. Likevel er det på det rene at veien skal tjene som bilatkomstvei til ny 
bosetting på Tangen, av denne grunn er man nødt til å se disse forholdene i 
sammenheng. 
 
Tiltakshaver har nå skaffet seg de nødvendige privatrettslige rettigheter til atkomst 
iht. plan og bygningsloven § 27-4. Rådmannen vil ikke ta nærmere stilling til 
avgjørelsen i jordskifteretten ut over det faktum at privat rett til bilvei foreligger.   
  
Det er nå opp til Formannskapet som planmyndighet og offentlige forvaltning å 
vurdere om omsøkt vei fordrer en tilfredsstillende løsning iht. føringene fra HTM av 
22.08.2013.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at uttalelsen til HTM nå er 5 år gammel og binder 
ikke kommunen i dag. Uttalelsen er ikke juridisk bindende og kan kun regnes som en 
politisk føring om hvordan utvalget stilte seg til saken i 2013. Det er altså ikke 
tidligere foretatt en konkret vurdering av om en dispensasjonssøknad vil bli innvilget i 
denne saken. Siden 2013 har kommuneplanen blitt rullert, forutsetningene er følgelig 
endret siden forholdet sist ble drøftet. For at omsøkt atkomstløsning skal kunne 
anses som tilfredsstillende iht. HTM’s føringer må tiltaket følgelig oppfylle vilkårene 
for dispensasjon i pbl. § 19-2 og være i tråd med dagens lokale, statlige og regionale 
målsettinger.  
 
I denne saken er dispensasjonssøknaden basert på tiltakshavers private interesser, 
følgelig et ønske om å reetablere den nedlagte husmannsplassen Tangen. 
Eiendommen har ikke vært i drift på mange år. Den er derfor delvis gjengrodd og 
bygningen på eiendommen er forfallen. Rådmannen befarte eiendommen høsten 
2017 og kan slå fast at det vil kreve betydelige tiltak og ressurser for å istandsette 
bygget til en fullverdig bolig. Det er imidlertid ikke vedlagt tilstandsrapport som gir en 
nærmere faglig vurdering av dette. Rådmannen ser det likevel som klart at en 
rehabilitering vil bli av så omfattende karakter at tiltaket må anses som et 
nybygg/hovedombygging.  
 
I HTM-sak ble det foretatt drøftinger rundt et generelt politisk ønske om å åpne for 
gjenopptatt bosetting på gamle, fraflyttede småbruk i kommunen. Rådmannen mener 
dette er et tema som eventuelt må behandles i forbindelse med neste 
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kommuneplanrullering. I denne sammenheng bør det i så tilfelle vurderes minstekrav 
til eksisterende bebyggelses standard på fraflyttede småbruk. Rådmannen minner 
om at oppussingstiltak i eksisterende våningshus ikke er avhengig av dispensasjon 
fra LNF-formålet, men det er derimot tiltak som regnes som nybygg.  
 
Denne konkrete saken er spesiell da det er tale om en gjengrodd eiendom med én 
enkelt bygning som krever så betydelige rehabiliteringstiltak og ressurser at tiltaket vil 
måtte betraktes som et nybygg, tilsvarende andre nye boliger som omsøkes i LNF-A-
områder. Eiendommen har ingen driftsbygninger som kan benyttes i 
småbrukssammenheng og er således både avhengig av dispensasjon fra LNF-
formålet og tillatelse til oppføring av nye bygg knyttet til hest- eller hundehold. Det er 
usikkert om det er slike saker det siktes til når man oppmuntrer til reetablering av 
småbruk.  
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle landbruks- 
og skogsarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal i tillegg 
bevares i størst mulig grad, ressursgrunnlaget til landbruket og friluftsinteresser skal 
ivaretas og sammenhengende jordbruksområder skal beholdes. Tilrettelegging for 
spredt boligbebyggelse i LNF-A-områder skal derfor unngås. 
 
Rådmannen vil nå vurdere om tiltaket vesentlig vil tilsidesette ovenfor nevnte hensyn.  
 
I søknaden gjengis vurderinger fra Akershus og Oslo jordskifterett, som kommer til at 
«inngrepene som må gjøres på bnr. 1 og 6 er marginale og medfører ikke en skade 
som etter rettens syn er større enn nytten for bnr. 4.» Retten bemerker også at valgt 
traséalternativ «er det som balanserer partenes interesser best» og at «er det 
korteste og godt tilpasset terrenget.».  
 
Rådmannen presiserer at jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med 
privatrettslige forhold knyttet til fast eiendom. Jordskifteretten foretar følgelig ikke 
vurderinger ut fra et offentligrettslig perspektiv slik kommunen gjør under behandling 
av saker etter plan- og bygningsloven. Jordskifteretten har foretatt en vurdering av 
om den opprinnelige kjerreveiretten, basert på normal samfunnsmessig utvikling, må 
kunne åpnes også for biltrafikk. I den forbindelse er private interesser vurdert opp 
mot hverandre. Ulemper for gnr./bnr. 48/1,6 som følge av tiltaket er altså vurdert opp 
mot nytten for gnr./bnr. 48/4. Når man deretter fant at nytten for gnr./bnr. 48/4 var 
større, og at rett til bilvei forelå, vurderte jordskifteretten videre hvilke av flere 
traséalternativer som vil være mest hensiktsmessig ut fra hva som balanserer de 
private partenes interesser best.  Jordskifteretten har altså ikke vurdert tiltaket opp 
mot de overordnede offentligrettslige interesser som ligger til grunn for LNF-A-
formålet.  
 
I denne saken har Fylkesmannens landbruksavdeling innvilget 
omdisponeringstillatelse etter jordlova § 9, hvor eiendommens landbruks- og 
dyrkingspotensiale er grundig vurdert. Rådmannen vil derfor ikke foreta en 
selvstendig vurdering av disse forholdene. 
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Rådmannen fremhever, slik som Fylkesmannen og Akershus Fylkeskommune, at det 
ikke kun er vurderinger av landbruksfaglig karakter som skal vurderes i denne saken. 
Omsøkte arealer er også disponert til natur- og friluftsformål. 
  
Kommuneplanen ble rullert og vedtatt 03.02.2016, og er således av nyere dato. 
Kommuneplanens arealdel består av rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel angir altså hvordan nasjonale 
og regionale mål og retningslinjer, samt overordnede planer skal ivaretas.   
  
Ås kommune har i kommuneplanens arealdel tatt stilling til hvor man ønsker videre 
boligutvikling i kommunen. Omsøkte arealer er disponert til LNF-A-formål, noe som i 
seg selv gir en klar føring om at det ikke er ønskelig å tilrettelegge for ytterligere 
boligutvikling i dette området.  
 
Som de overordnede myndighetene også påpeker er det både en nasjonal og 
regional forventning om at hovedandelen av befolkningsveksten skal lokaliseres i 
sentrum og i nærheten av kollektivknutepunkter. Det har blitt et større fokus på dette 
enn det var i 2013, blant annet på bakgrunn av Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus som ble vedtatt i 2015. Ny bosetting på Tangen vil ikke være i tråd 
med denne planen da Tangen ligger 4 km fra Ås sentrum. Dette vil skape 
utfordringer mht. kommunale tjenester som renovasjon, hjemmehjelp og skoleskyss.  
 
Kommunens friluftsområder og kulturlandskap blir stadig satt på prøve gjennom 
dispensasjonssøknader. Denne konkrete saken utmerker seg da det er tale om en 
enkelt tomt i Kroermarka fremfor en tomt i nærheten av allerede etablererte 
boligområder. Bilvei med bredde 3,5 meter ekskludert grøfter, skjæringer og fyllinger 
med lengde 965 meter vil klart kunne skape utfordringer knyttet til friluftsinteresser. 
Søker peker på at bevaringsverdig vegetasjon ikke vil bli berørt av tiltaket, men selve 
landskapet i området er likevel verdifullt. Terrenget er formet fra naturens side og fra 
den aktivitet mennesker har skapt gjennom generasjoner av jordbruk og husdyrhold. 
Sammenlignet med dagens situasjon vil omsøkt atkomstvei klart være et inngripende 
tiltak i dette landskapet. Veien vil kreve store fyllinger/skjæringer pga. 
høydeforskjeller i terrenget.  
 
Det er flere steder etablert tråkkede turstier i området. Rådmannen slutter seg til 
naboenes merknader om at en bilatkomstvei vil få privatiserende virkning på 
omgivelsene og sette en høyere terskel for allmennhetens ferdsel i området. 
 
Rådmannen vurderer at omsøkt bilatkomstvei, som blant annet skal anlegges i et 
ellers inngrepsfritt skogsområde, vil forringe landskapet i området og redusere 
allmennhetens naturopplevelse.  
  
Som fylkesmannen påpeker trues sammenhengende LNF-områder gjennom 
enkeltdispensasjoner. Det er derfor viktig at kommunene har en restriktiv holdning til 
tiltak i slike områder.  
 
På dette grunnlag finner rådmannen at omsøkt tiltak klart vil vesentlig tilsidesette de 
offentligrettslige hensynene LNF-A-formålet er satt til å ivareta.  
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Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, dvs. at samtlige vilkår for å få innvilget 
dispensasjon må være oppfylt for at dette skal kunne innvilges. Når rådmannen nå 
finner at hensynene bak LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt, vil en vurdering av 
fordeler og ulemper i saken bli overflødig.   
 
For ordens skyld nevner rådmannen likevel at man ut fra en vurdering av søknaden 
ikke kan se at tiltaket vil medføre fordeler ut over tiltakshavers egne private 
utbyggingsinteresser på Tangen. Det har ifm. jordlovsbehandlingen blitt anført at 
veien vil gjøre området bedre tilgjengelig for bevegelseshemmede. Rådmannen 
slutter seg til dette, men avstanden og veistandarden fra Ås sentrum, samt mangelen 
på parkeringsmuligheter vil være begrensende faktorer for de fleste turgåere i utsatte 
grupper. 
 
Ulempene knyttet til tiltaket, i form av vesentlige terrenginngrep og tilrettelegging for 
spredt boligutvikling i kommunen er derimot klare. Rådmannen kan følgelig ikke se at 
det foreligger fordeler ved omsøkt tiltak som klart veier tyngre enn disse ulempene 
etter en samlet vurdering. 
 
Rådmannen mener denne saken er av svært prinsipiell karakter. Dersom 
dispensasjon innvilges i denne saken vil det danne mønster for senere saker av 
lignende karakter. Det vil dermed bli en forventning om at slike tiltak vil kunne tillates 
også ellers i kommunen. En slik presedens vil igjen medføre en uheldig uthuling av 
kommuneplanbestemmelsene, da det vil åpne opp for bit-for-bit utbygging i mindre 
sentrale områder i kommunen.   
  
Rådmannen erfarer at utbyggingsinteressen blant hjemmelshavere av 
landbruksarealer har økt vesentlig de siste årene. Rådmannen er bekymret for at en 
løsere holdning i disse sakene kan medføre en trend som får alvorlige konsekvenser 
for LNF-områdene kommunen. Rådmannen vurderer det derfor som svært viktig at 
kommunen er tro mot sin egen kommuneplan i disse sakene, både av hensyn til 
forutsigbarhet og likebehandling, og av hensyn til de demokratiske prosessene som 
ligger til grunn for kommuneplanen. Jo lavere terskelen for å innvilge dispensasjon 
settes, jo mindre verdi får kommuneplanen i praksis. Dette er uheldig, spesielt når 
planen er av nyere dato.   
  
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at Fylkesmannen og 
Akershus Fylkeskommune stiller seg negative til å innvilge dispensasjon i denne 
saken. Rådmannen slutter seg til samtlige av disse uttalelsene, og gjengir ordlyden i 
pbl. § 19-2 fjerde ledd:  
  
«Kommunen bør (…) ikke dispensere fra planer (…) når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»   
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta. 
Rådmannen finner at konsekvensene av en dispensasjon i denne saken vil få 
alvorlige presedensvirkninger og føre til at de hensyn LNF-A-formålet er ment å 
ivareta blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger en 
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kvalifisert overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon i denne saken, tvert imot 
er det en kvalifisert overvekt av ulemper.  
  
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon fra LNF-A-formålet for 
etablering av bilatkomstvei til gnr./bnr. 48/4 Tangen bør avslås med hjemmel i pbl. § 
19-2.   
  
Tilleggsinformasjon: 
Rådmannen registrerer at tiltakshaver ikke har fått gjennomslag for atkomst til 
Tangen fra østsiden. Grunneier på denne siden (gnr./bnr. 78/1 – Vestre Bråthe) har 
imidlertid nylig fått tillatelse til etablering av landbruksvei på sin eiendom, denne skal 
plasseres ca. 100 meter i luftlinje fra eiendommen Tangen. (vedlegg 27). Dersom 
Formannskapet stiller seg positiv til ny bosetting på Tangen, bør tiltakshaver 
oppfordres til å forsøke ny dialog med grunneier på gnr./bnr. 78/1, for å drøfte mulig 
påkobling til denne veien som atkomstmulighet til Tangen, jf. alternativ innstilling 1 
nedenfor. En slik påkobling vil medføre vesentlig mindre terrenginngrep enn den nå 
omsøkte veien. 
 
Rådmannen mottok tilleggsmerknader fra naboene den 15.04.2018 (vedlegg 28) som 
blant annet peker på forekomster av salamander, øynstikker og blålibell i området. 
Rådmannen presiserer at dette er forhold som må vurderes utredet nærmere før 
tiltaket kan igangsettes.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden avslås:  
Ingen  
  
Klagerettigheter: 
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  
  
 

 
Alternativ innstilling 1: 
«Saken utsettes. Tiltakshaver oppfordres til å gå i ny dialog med grunneier på 
vestsiden, gnr./bnr. 78/1, vedrørende mulighet for påkobling til ny landbruksvei på 
denne eiendommen. Omklassifisering av denne landbruksveien krever også 
dispensasjon, men veien vil her kunne tjene flere formål, følgelig både landbruks- og 
boligformål, noe som anses som hensiktsmessig.  
 
Dersom tiltakshaver ikke lykkes med dette og vil opprettholde sin søknad, mener 
Formannskapet at atkomstveien fra vest og ny bosetting på Tangen må vurderes 
samlet. Tiltakshaver bes fremlegge søknad om dispensasjon også for ny bolig på 
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Tangen. Søknad om tiltak på Tangen trenger ikke detaljprosjekteres. Selve 
byggesøknaden kan avventes inntil en eventuell dispensasjon for vei og bolig er 
innvilget.  
 
Det forutsettes likevel at eksisterende bygning skal restaureres fremfor å erstattes av 
ny bolig. Sammen med søknad om dispensasjon må det derfor innsendes en faglig 
utarbeidet tilstandsvurdering av bygningen på Tangen som redegjør for hvorvidt 
rehabilitering av bygget faktisk er gjennomførbart. Det må også opplyses om det 
planlegges flere boenheter på Tangen og hvilke andre bygninger knyttet til heste- og 
hundehold som vil bli aktuelt på tomta. Planen bør illustreres på et enkelt 
situasjonskart som viser bolig på Tangen, samt forslag til plassering av bygninger 
knyttet til hest/hundehold. 
 
Det må også innhentes en faglig vurdering av hvorvidt veien og fremtidig byggetiltak 
på Tangen vil medføre negative virkninger på truede arter i området.» 
 
Alternativ innstilling 2:  
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for 
etablering av atkomstvei via gnr./bnr. 48/6 til gnr./bnr. 48/4 Tangen på følgende vilkår 
jf. pbl. § 19-2. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2:  
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordi: ______ (fyll inn)  
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Formannskapet mener at følgende fordeler vurderes for å veie tyngre enn ulempene 
etter en samlet vurdering: _____(fyll inn)  
  
Dersom dispensasjon innvilges for ny bosetting på Tangen gis rådmannen delegert 
fullmakt til å behandle søknad om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4 for 
veien. Rådmannen gis også delegert fullmakt til å behandle selve byggesaken for vei 
og bolig etter pbl. § 20-1.   
  
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden innvilges:  
Ingen  
  
Klagerettigheter: 
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-26/18 
Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående 
dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  16/03020-49 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 26/18 26.04.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak 
om dispensasjon- og byggetillatelse av 09.01.2018. Vedtak om dispensasjon- og 
byggetillatelse av 09.01.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om tillatelse i ett trinn 
2. Plan- og snittegning 
3. Fasadetegning 
4. Situasjonskart 
5. Opplysninger gitt i nabovarsel 
6. Kvittering for nabovarsel 
7. Mangelbrev fra Ås kommune 
8. Revidert situasjonskart 
9. Reviderte plan- og snittegning 
10. Reviderte fasadetegninger 
11. Tillatelse til tiltak 31.10.2016 
12. Søknad om endring av gitt tillatelse 
13. Revidert plan- og snittegning 
14. Reviderte fasadetegninger 
15. Revidert situasjonskart 
16. E-post om endret høydeplassering  
17. Mangelbrev fra Ås kommune 
18. Reviderte fasadetegninger 
19. Reviderte plan- og snittegninger 
20. Forhåndsvarsel om omgjøring av byggetillatelse av 31.10.2016 
21. Uttalelse til forhåndsvarsel 
22. Vedtak om omgjøring av byggetillatelsen 
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23. Tillatelse til tiltak 09.01.2018 
23.1. Godkjente fasadetegninger 
23.2. Godkjente snittegninger 
23.3. Godkjent situasjonskart 
24. Skisse over sikringstiltak mot VA-ledninger 
25. Brev om utvidet klageadgang 
26. Klage på vedtak om byggetillatelse av 09.01.2018 
27. Kommentarer til klagen 
27.1. Sol/skyggeanalyse 1 
27.2. Sol/skyggeanalyse 2 
28. Prosjekterte kotehøyder for veien «hestehagen» 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker Andresen Arkitekter AS v/Tor Andresen 
Tiltakshaver Sigrid Beathe Skårmo Krabbesund og Bernt Andre Engøy 
Naboer Nina Holthe Nordbø og Harald Nordbø 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har vurdert klagen etter fvl. § 33 og vurderer at denne ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av byggetillatelsen av 09.01.2018. 
 
Rådmannen mener den godkjente garasjen ikke vil medføre ulemper knyttet til 
skygge eller utsikt på omkringliggende bebyggelse ut over det man må påregne i et 
regulert boligfelt.  
 
Rådmannen anbefaler at vedtak om dispensasjon- og byggetillatelse opprettholdes 
og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
Sakens bakgrunn: 
Rådmannen mottok 12.10.2016 søknad om tillatelse til oppføring av garasje på 
gnr./bnr. 44/39 (vedlegg 1-6). Rådmannen sendte deretter ut brev med påpekte 
mangler ved søknaden, blant annet var det behov for påvisning av avstand til 
eiendomsgrenser for tiltaket (vedlegg 7).  
 
Ansvarlig søker sendte deretter inn nytt revidert situasjonskart og tegninger (vedlegg 
8-10). Tillatelse til tiltak ble innvilget 31.10.2016 (vedlegg 11). Garasjen ble godkjent 
med en mønehøyde på 4,4 meter, og med overkant gulv på kote 99,1. Garasjen 
skulle plasseres 1 meter fra nabogrense mot nord og 1,5 meter fra grense mot vei. 
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Godkjent situasjonskart 31.10.2016 

 
Det lå private vann- og avløpsledninger i grense mot naboeiendommen i nord, men 
dette ble ikke belyst i søknaden. Fordi ledningene var private var de heller ikke 
registrert i kartbasen som kommunen benytter i sin saksbehandling. Eventuelle 
skader på private ledninger tilfaller imidlertid ikke kommunens myndighetsområde. 
Skader på private ledninger som følge av byggetiltak er tiltakshavers eget ansvar.  
 
Søknad om endring av gitt tillatelse ble mottatt 26.10.2017 (vedlegg 12-15) 
Tiltakshaver ønsket nå å heve garasjen fra kote 99,1 til 99,6, altså en halv meter. 
Dette for å tilpasse innkjøringen bedre til veien som ligger noe høyere i terrenget og 
som vil bli enda høyere etter sluttført asfaltering  
 
Det ble også søkt om dispensasjon for å endre avstand til grense mot vei fra 1,5 
meter til 1 meter. Det ble søkt om fritak for nabovarsling. Rådmannen vurderte 
endringen som så liten at man fant å kunne innvilge fritak for nabovarsling.  
 
Fordi en avstand til grense mot vei på kun én meter vil kunne påvirke kommunens 
veivedlikehold og snøbrøyting, ble endringssøknaden oversendt kommunalteknisk 
enhet til uttalelse.  
 
Rådmannen mottok deretter e-post fra ansvarlig søker den 06.12.2017 (vedlegg 16) 
med spørsmål om det var mulig å heve garasjen til kote 100,2 eller kote 100,0. Søker 
viste til at veien Hestehagen ligger på kote 100,3 og med asfaltering vil den få en 
kotehøyde på 100,5.  
 
Rådmannen mottok uttalelse fra kommunalteknisk enhet som gjorde oppmerksom på 
at vann- og avløpsledningene i grense mot nord nå var overtatt av kommunen og at 
det i henhold til Ås kommunes VA - norm ikke tillates plassering av tiltak nærmere 
enn 4 meter fra kommunalt vann- og avløpsnett.  
 
Rådmannen videreformidlet dette til tiltakshaver og ba i brev av 12.12.2017 (vedlegg 
17) om at garasjen flyttes 4 meter fra ledningene. Det ble også bedt om ny 
dokumentasjon som viser endret plassering.  
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018  Side 49 av 84 

 

Nye reviderte tegninger til endringssøknaden ble mottatt samme dag (vedlegg 18-
19), som viste plassering på kote 100,2. Tiltakshaver ønsket å opprettholde sin 
søknad om plassering 1 meter fra vei, men ønsket ikke å etterkomme kommunens 
anmodning om å flytte garasjen 4 meter fra VA-ledningene.  
 
Rådmannen varslet dermed om omgjøring av opprinnelig vedtak om byggetillatelse 
for å kunne foreta en ny vurdering av garasjeplasseringen i lys av de kommunale 
ledningenes plassering (vedlegg 20). Tiltakshaver uttalte seg til varselet den 
03.01.2018 (vedlegg 21).  
 
Rådmannen fattet deretter vedtak om omgjøring av byggetillatelsen den 09.01.2018, 
på bakgrunn av de nye opplysningene om VA-ledningene (vedlegg 22). Det var 
behov for å vurdere garasjeplasseringen på nytt i lys av disse nye opplysningene. 
Rådmannen foretok deretter en ny vurdering av garasjeplasseringen basert på 
opplysningene om kommunale VA-ledninger. Saken ble på nytt oversendt 
kommunalteknisk avdeling for vurdering av avstand til VA-ledninger og avstand til 
grense mot vei.  
 
Rådmannen fant deretter å kunne godkjenne garasjens plassering 1 meter fra VA-
ledningene under forutsetning av at garasjen fundamenteres med vertikal 
sikringsmur minimum 1 meter under bunn av nederste VA-ledning, alternativt at det 
spuntes. Rådmannen foretok også en vurdering av tiltaket for øvrig med senere 
omsøkte endringer og fant å kunne innvilge dispensasjon for plassering 1 meter fra 
grense mot vei i henhold til kart innsendt 21.11.2017. Garasjen ble godkjent plassert 
på kote 100,2 i henhold til tegninger mottatt 12.12.2017 (vedlegg 22).  
 

 
Godkjent situasjonskart 09.01.2018 

 
Rådmannen mottok deretter den 05.02.2018 skisse over sikringstiltak mot VA-
ledninger (vedlegg 24). Tegningen viser at hovedledningene for vann og avløp 
legges i foringsrør av stål eller PE langs planlagt bebyggelse. Løsningen ble godkjent 
av kommunalteknisk enhet.  
 
Rådmannen mottok deretter henvendelse fra nabo på gnr./bnr. 44/42 som ønsket 
informasjon om hva som var omsøkt og godkjent på den aktuelle eiendommen, da de 
ikke var blitt varslet om de siste endringene.  
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Den opprinnelige endringen av høydeplassering på 0,5 meter til kote 99,6 ble som 
nevnt ansett som så liten at man fant å kunne frita for nabovarsling. Rådmannen 
vurderte imidlertid at ytterligere økning fra kote 99,6 til kote 100,2 er en så vesentlig 
økning fra opprinnelige 99,1 at den burde vært nabovarslet i henhold til pbl. § 21-3. 
Ansvarlig søker burde påsett at dette ble gjort, men rådmannen erkjenner likevel at 
tillatelsen av 09.01.2018 heller ikke skulle vært innvilget før varsling var gjennomført 
og naboene hadde fått mulighet til å uttale seg om saken. På bakgrunn av dette ga 
rådmannen naboene utvidet klageadgang på 3 uker i brev av 20.02.2018 (vedlegg 
25), slik at de fikk mulighet til å prøve saken sin.  
 
Verken omgjøringsvedtaket eller den nye byggetillatelsen ble påklaget av 
tiltakshaver. Rådmannen mottok imidlertid henvendelse fra naboene på gnr./bnr. 
44/42 den 06.03.2018 (vedlegg 26). Naboene bekreftet senere at henvendelsen 
skulle betraktes som en formell klage på den nye byggetillatelsen. Klagen er fremmet 
rettidig, jf. fvl. § 29.  
 
Klagen ble oversendt ansvarlig søker til uttalelse. Uttalelse til klagen ble mottatt 
samme dag (vedlegg 27) 
 
Fakta i saken: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Burumskogen – Detaljregulering, R- 
271 og ligger innenfor boligområdet BF3 hvor det kan oppføres frittliggende 
småhusbebyggelse med carport/garasje/uthus. Tiltaket er godkjent i tråd med 
gjeldende reguleringsplan, med unntak av avstand mot vei, som er godkjent på 1 
meter fremfor 1,5 meter som er kravet i reguleringsplanen.  
 
Klage fra nabo på gnr./bnr. 44/42 med kommentarer fra ansvarlig søker: 
Naboen peker på at de ikke hadde innvendinger til opprinnelig høydeplassering på 
99,1. De kan imidlertid ikke akseptere at garasjen heves til kote 100,2 slik som 
godkjent i vedtak av 09.01.2018.  
 
Naboene mener høydeplasseringen vil medføre at garasjen fremstår som en 
forlengelse av boligen og vil medføre av bebyggelsen på eiendommen fremstår som 
massiv. 
 
Naboene peker også på at det ikke er samsvar mellom garasjens plassering vist på 
fasadetegningen og plasseringen som er vist på situasjonskartet. Naboene viser til at 
de kan akseptere høydeplasseringen på kote 100,2 dersom tiltaket trekkes lenger 
syd i tråd med fasadetegningene, fremfor å plasseres 1 meter fra grense mot nord. 
På denne måten vil ikke tiltaket i like stor grad få innvirkning på sol- og lysforhold på 
deres eiendom. Dersom garasjen skal plasseres 1 meter fra grense mot nord, 
motsetter naboene seg høydeplasseringen på kote 100,2, de vil da at opprinnelig 
kotehøyde på 99,1 opprettholdes.  
 
Ansvarlig søkers kommentarer til klagen  
Ansvarlig søker har supplert sine kommentarer til klagen med sol/skyggeanalyser 
som viser at en heving av garasjen fra 99,1 til 100,2 ikke vil påvirke naboenes tilgang 
til lys på sine utearealer.  
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Ansvarlig søker presiserer at boligen og garasjen ligger mye lavere i terrenget enn 
nabohuset på gnr./bnr. 44/42. Ansvarlig søker motsetter seg også at tiltaket sammen 
med boligen vil fremstå som massivt.  
 
Ansvarlig søker motsetter seg også at garasjen vil ta utsikten til naboene nettopp 
fordi den og boligen ligger lavere i terrenget.  
 
Rådmannens vurdering av saken: 
I klagen pekes det på at garasjens plassering vil gi bygningsmassen på eiendommen 
et massivt uttrykk fordi garasjen vil bli en forlengelse av boligen. Klager mener 
garasjen vil få negative virkninger på sol- og lysforholdene på deres eiendom.  
 
Rådmannen viser til sol- skyggeanalysene og påpeker at boligen på gnr./bnr. 44/42 
vil bli svært lite påvirket av tiltakene på gnr./bnr. 44/39 mht. sol- og lys. Det er 30 
meter mellom disse boligene og huset på 44/42 er plassert tre meter høyere i 
terrenget. Skyggevirkningene vil etter rådmannens syn ikke utgjøre mer enn man må 
forvente i et tettbygd strøk.   
 
Rådmannen registrerer at det ikke er samsvar mellom fasadetegningene og 
situasjonskartet mht. plassering. Tiltaket er imidlertid iht. vedtaket av 09.01.2018 
godkjent plassert på kote 100,2 med avstand til grense mot nord og grense mot vei 
på én meter. Garasjen vil få en møne- og gesimshøyde på 4,5 og 2,5 meter og en 
størrelse på 43 m2 bebygd areal (BYA). Garasjen utformes i tråd med godkjente 
fasadetegninger og plasseres i henhold til godkjent situasjonskart. 
 
Rådmannen kan heller ikke se at garasjens plassering vil medføre at den blir en 
forlengelse av boligen, da møne på garasjen vil være tre meter lavere enn møne på 
boligen. Garasjen skal plasseres noe lenger nord enn boligen på tomta iht. godkjent 
situasjonskart. Dette er en svært vanlig plassering av garasjer for å tilrettelegge for 
tilstrekkelig snu- og manøvreringsareal på egen tomt. Plassering av garasje én meter 
fra nabogrense er også i tråd med gjeldende reguleringsplan pkt. 4.5 andre 
kulepunkt. 
 
Rådmannen kan ikke se at denne plasseringen vil få innvirkning på 
naboeiendommen ut over det man må påregne i et regulert boligfelt.  
 
Når det gjelder høydeplasseringen så slutter rådmannen seg til at denne er 
hensiktsmessig for å tilpasse innkjøringen til veien. Når veien er ferdigstilt og asfaltert 
vil kote i «midt veibane» ved innkjøring mot Hestehagen 28 være ca. 100,2 (vedlegg 
28).  
 
Å plassere garasjen med overkant gulv på opprinnelig kote 99,1 vil dermed skape 
store utfordringer mht. innkjøring til eiendommen. Å tilpasse garasjen til veien er 
derfor etter rådmannens syn fornuftig for å få en bærekraftig løsning.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen mener den godkjente garasjen ikke vil medføre ulemper knyttet til 
skygge eller utsikt på omkringliggende bebyggelse ut over det man må påregne i et 
regulert boligfelt.  
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Rådmannen mener derfor at vedtak om dispensasjon- og byggetillatelse for 
oppføring av garasje bør opprettholdes og at saken bør oversendes Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at vedtaket opprettholdes: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 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 vedtak om dispensasjon og tillatelse 
til tiltak datert 09.01.2018 
 
HTM omgjør vedtak om dispensasjon- og byggetillatelse datert 09.01.2018, klagen 
tas dermed til følge.  
 
HTM’s begrunnelse for vedtaket: (fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at vedtaket omgjøres: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak om avslag kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og 
plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom 
frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-27/18 
Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med 
bygningsmasse - Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/02027-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 34/18 02.05.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug på følgende vilkår: 
 

1. Resterende landbruksarealer skal sammenføyes med eiendommen gnr./bnr. 
16/1, Haug Nordre og skal driftes videre i tråd med arealformålet LNF-A.  

2. Søknad om sammenføyning med gnr./bnr. 16/1 skal ettersendes før 
fradelingen kan sluttbehandles etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 

3. Ekstra avkjørsel til gnr./bnr. 17/1 med port må stenges fysisk. Kun avkjørselen 
som er nærmest Korsegården og brannstasjonen skal brukes og den må 
tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, følgelig 4 x 145 meter. Kart som 
viser stengt avkjørsel må sendes kommunen før fradelingen kan 
sluttbehandles.  

4. Tunarealet på ca. 9 daa vil fortsatt være disponert til LNF-A-formål, med de 
begrensninger dette medfører mht. utbygging. 

5. Dersom fradelingen av tunet skulle utløse behov for tiltak i grunnen som kan 
komme i berøring med de automatisk fredete kulturminnene eller deres 
sikringssoner må det tas kontakt med Akershus fylkeskommune i forkant. 

 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve fradelingen og 
sammenføyningen etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 
 
 
Ås, 16.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 
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Vedlegg: 
1. Søknad om fradeling 
2. Situasjonskart i 1:4000 datert 21.06.2017 
3. Merknader Thor Ivar Gangnæs, Birgitte Kvarme 18/2,3 
4. Merknader Øistein Kvarme 18/1, Bredo Holmsen 16/3, Åse og Knut Kvarme 19/4  
5. Merknader Åse og Knut Kvarme 19/4 
6. Tiltakshavers kommentarer til merknadene 
7. Vedtak jordloven 18.09.2017 
8. Situasjonskart i 1:5000 datert 02.02.2018 
9. Situasjonskart i 1:2000 datert 02.02.2018 
10. Vedtak jordloven 28.11.2017 
11. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Landbruksavdelingen 
12. Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune - AFK 
13. Uttalelse fra Statens Vegvesen - Region Øst 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Tiltakshaver Sven Åge Finstad 

 Skar Advokater v/Tore Skar 

 Naboer Birgitte Kvarme og Thor Ivar Gangnæs gnr./bnr. 18/2,3 

 Advokatfirmaet Seland Orwall DA v/Svein Aalling  

 Nabo Øistein Kvarme gnr./bnr. 18/1 

 Nabo Bredo Holmsen gnr./bnr. 16/3 

 Naboer Åse og Knut Kvarme gnr./bnr. 19/4 
 
Kopi av vedtaket sendes til: 

 Follo Landbrukskontor 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Landbruksavdelingen 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Miljøvernavdelingen 

 Akershus Fylkeskommune – Plan og Miljø, Kulturminneforvaltningen 

 Statens Vegvesen, Region Øst 
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har veiet søkers begrunnelse opp mot de hensyn de aktuelle 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er ment å ivareta.  
 
Rådmannen finner at et rent boligtun på Østre Haug ikke vil medføre negative drifts- 
eller miljømessige konsekvenser for landbruket i området. Fradelingen legger ikke til 
rette for økt fortetting all den tid det ikke søkes om etablering av ny boligbebyggelse. 
Rådmannen vurderer således at en dispensasjon ikke vesentlig vil tilsidesette de 
hensyn LNF-A-formålet er satt til å ivareta. 
 
Rådmannen anser det som en fordel at det dyrkbare arealet på eiendommen 
gnr./bnr. 16/1 Haug Nordre ved sammenslåing fortsatt vil være i drift, og etablering 
av eget boligtun vil ikke medføre ulemper for den videre gårdsdriften. Å skaffe 
tilleggsjord til eie for en aktiv næringsutøver vil gi en driftsmessig god løsning, særlig 
der eiendommene grenser inntil hverandre som i dette tilfellet. 
 
Etter dette finner rådmannen at det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler ved å 
fradele omsøkt areal i denne saken.  
 
På dette grunnlag mener rådmannen at det kan innvilges dispensasjon fra LNF-A-
formålet i denne saken.  
 
Omsøkt tiltak og planforutsetninger: 
Gården Østre Haug, gnr./bnr. 17/1 består av tre teiger som til sammen utgjør ca. 443 
dekar.  
 

 
Gårdsarealer Østre haug 
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Gårdstunet er på ca. 9 dekar og ligger langs Drøbakveien tilgrensende 
brannstasjonen. Tunet består av fem bygninger med blant annet låve og våningshus.  
 

 
Gårdstunet Østre Haug – langs Drøbakveien 

 
Det søkes nå om å fradele dette gårdstunet slik at de resterende landbruksarealene 
på 434 dekar kan sammenføyes med naboeiendommen gnr./bnr. 16/1, Haug Nordre 
og drives videre av eieren av denne gården. Fradelt gårdstun vil i praksis bli brukt 
som en alminnelig boligtomt etter fradeling, men vil fortsatt være disponert til LNF-A 
formål med de begrensninger dette medfører mht. fremtidige byggetiltak. Nåværende 
eier vil fortsette på bo på tunet slik som før. 
 

 
Markering av arealet som søkes fradelt 

 
Hele eiendommen gnr./bnr. 17/ ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er 
disponert til landbruks,- natur- og friluftsformål, underformål A. Her tillates det kun 
nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. Ettersom gårdstunet med eksisterende bygningsmasse 
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ikke lenger vil kunne knyttes til landbruk eller gårdstilknyttet næringsvirksomhet etter 
fradelingen, må fradelingen av tunarealet anses for å være i strid med LNF-formålet. 
 
Eiendommen gnr./bnr. 17/1 dekkes også av hensynssone H570_3 for bevaring av 
kulturmiljø. Her tillates ingen rive- eller byggetiltak som forringer verdiene og hindrer 
bevaring av historiske trekk i landskap og bebyggelse.  
 
Sakens bakgrunn: 
Rådmannen mottok søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling av tunareal på 
gnr./bnr. 17/1 den 03.07.2017  (vedlegg 1-2). Tunarealet er på 13 dekar. Fradelingen 
er nabovarslet i medhold av pbl. § 19-1 jf. § 21-3. Naboer på gnr./bnr. 18/2-3, 18/1, 
16/3 og 19/4 har fremmet merknader i saken (vedlegg 3-5). Tiltakshaver har 
kommentert merknadene i eget følgebrev (vedlegg 6). Merknader og kommentarer vil 
bli drøftet nedenfor.  
 
Søknaden er oversendt Follo Landbrukskontor for behandling etter jordlova.  
Det ble fattet følgende vedtak den 18.09.2017 (vedlegg 7): 
«Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Ås kommune ikke å kunne gi tillatelse til 
fradeling av tunet med et tomteareal på ca. 13 dekar på eiendommen Haug Østre gnr 
17 bnr 1 i Ås kommune, for å overdra restarealene som tilleggsareal til eiendommen 
Haug Nordre gnr 16 bnr 1.» 
 
Landbrukskontorets vedtak ble påklaget av tiltakshaver. Tiltakshaver valgte i klagen 
å begrense tunarealet til 9 dekar (vedlegg 8-9). Follo Landbrukskontor fattet deretter 
følgende vedtak i sin klagebehandling den 28.11.2017 (vedlegg 10):   
 
Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Ås kommune å kunne gi tillatelse til fradeling av 
tunet med et tomteareal på ca. 9 dekar på eiendommen Haug Østre, gnr 17 bnr 1 i 
Ås kommune.  
 
Det settes som vilkår for fradelingen at restarealene tilhørende Haug Østre, gnr 17 
bnr 1, overdras som tilleggsareal til annen landbrukseiendom, i dette tilfellet Haug 
Nordre gnr 16 bnr 1, og blir drevet som en samlet driftsenhet i landbruket som 
beskrevet i klage på opprinnelig vedtak. 
 
Det forutsettes at grensene som fastsettes ved oppmålingsforretningen skjer i 
samråd med Follo landbrukskontor.» 
 
Det ble altså innvilget samtykke til fradeling etter jordlova § 12, saken er dermed nå 
klar for behandling etter plan- og bygningslovgivningen (pbl).  
 
Rådmannen har sendt søknaden på høring til regionale og statlige myndigheter i 
medhold av pbl. § 12-5. Samtlige myndigheter har uttalt seg i saken, mer om dette 
nedenfor.  
 
Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden: 
Søknaden begrunnes med at fradelingen skal gjøres som et ledd i salg av jordvei og 
skog til eier av naboeiendommen, gnr./bnr. 16/1, Haug Nordre. Jord- og skogsvei vil 
altså inngå i driftsenheten til gnr./bnr. 16/1.  
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Ved å fradele tunet som skal beholdes av tiltakshaver, og ved å overføre jord- og 
skog til naboeiendommen, oppnår man en løsning i tråd med overordnede 
målsettinger i landbruket om å etablere større driftsenheter. I følge tiltakshaver vil 
man dermed oppfylle hensynet bak lovens formålsbestemmelse. Tiltakshaver mener 
således at fordelene med å innvilge dispensasjon vil være klart større enn ulempene.  
 
Merknader fra nabo på gnr./bnr. 18/2-3, 18/1, 16/3 og 19/4: 
Naboene peker på at fradelingen ikke er i tråd med overordnede målsettinger i jord- 
og konsesjonsloven. Eier av gnr./bnr. 16/1 driver ikke jorden sin selv, men leier den 
bort til annen driver. Naboene peker også på at han ikke har planer om å drive 
jordbruk og at han utelukkende skal produsere gress. Argumentet om at døtrene 
derimot ønsker å drive jorda i fremtiden får etter naboenes syn liten verdi når de ikke 
tar landbruksrelatert utdanning.  
 
Naboene presiserer at driftsbygningen på gnr./bnr. 16/1 er omgjort til brannstasjon og 
øvrige bygninger på eiendommen egner seg etter naboenes syn heller ikke som 
driftsbygninger. Gnr./bnr. 16/1 har altså ikke lenger sitt eget gårdsbruk. Eier av 
gnr./bnr. 16/1 besitter også gnr./bnr. 20/2, heller ikke denne eiendommen har anlegg 
som egner seg til landbruksdrift.  
 
Naboene mener at dersom eier av gnr./bnr. 16/1 skal kunne drive jorden selv, er han 
avhengig av tun og driftsbygninger, da er det lite hensiktsmessig å fradele tunarealet 
som har nettopp slike bygninger.  Naboene frykter at mangel på eget tun og 
driftsbygninger vil bli brukt som argument for å bygge nytt tun og driftsbygninger på 
gnr./bnr. 16/1 dersom denne eieren skal drive jorden selv. Naboene er bekymret for 
tap av jord og skog som følge av slik utbygging.  
 
De aktuelle arealene på gnr./bnr. 17/1 som søkes fradelt er i dag veldrevet av en 
annen bonde. Dersom eier av gnr./bnr. 16/1 overtar disse arealene vil dette etter 
naboenes syn redusere dagens driver sitt driftsgrunnlag. 
 
Naboene peker også på at landbruksveien som i 2016 ble godkjent på gnr./bnr. 17/1 
til skogsdrift og uthenting av flis nå hovedsakelig blir benyttet av eier på gnr/bnr. 16/1.   
Naboene frykter at denne veien i fremtiden vil bli brukt til å tjene andre formål enn 
skogsdrift og uthenting av flis, eksempelvis for å tjene massegjenvinningsanlegget på 
gnr./bnr. 16/1 som nylig har vært gjenstand for detaljregulering. Naboene er 
bekymret for at en slik bruk vil gi en helt annen trafikk- og støybelastning enn det de 
har fått beskrevet tidligere.  
 
Naboene peker også på at eier av gnr./bnr. 16/1, gjennom sin forvaltning av arealene 
på Haug Nordre, i løpet av flere år, har utvist særs liten respekt for jordvern og 
ivaretakelse av sin dyrkede mark. Vedkommende eier har ifølge naboene utarbeidet 
flere planforslag på sin eiendom som ville ha betydd nedbygging av betydelige 
arealer med dyrket mark. Det vises eksempelvis til asylmottak og mottak av avfall og 
forurensede masser. Det er også uten søknad etablert deponi og anlagt veier over 
dyrkbar jord. Naboene kan på dette grunnlag ikke se at omsøkt fradeling og fremtidig 
sammenføyning med denne gården vil være i tråd med overordnede målsetninger for 
landbruket. Av denne grunn mener naboene at jorda bør overtas av noen som har 
landbruk som sitt primære levebrød.  
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Tiltakshavers kommentarer til merknadene: 
Tiltakshaver peker på at eiendommen gnr./bnr. 16/1 innehar ca. 120 dekar areal som 
benyttes til kornproduksjon. I tillegg består gnr./bnr. 20/2 av ca. 100 dekar dyrket 
mark hvor det nå produseres matkorn. Alle disse arealene forvaltes av en annen 
bonde i vestbygda.  
 
Planen er at bonden som i dag forvalter jorda på både gnr./bnr. 16/1 og 20/2 også 
skal forvalte de nye arealene på gnr./bnr. 17/1. Arealene skal først og fremst 
benyttes til kornproduksjon, men teiger som er mindre egnet til dette skal benyttes til 
gressproduksjon. Det skal altså ikke kun produseres gress slik naboene anfører.  
 
Bonden som skal drifte arealene er en meget erfaren gårdbruker som både eier og 
drifter flere landbrukseiendommer i vestbygda. Den planlagte samlede driften av 
arealene vil gjennomføres miljøvennlig og fremtidsrettet og vil sikre en driftsmessig 
god og rasjonell løsning. 
 
Tiltakshaver motsetter seg at overdragelsen vil redusere driftsgrunnlaget til den 
bonden som i dag forvalter gnr./bnr. 17/1, da denne bonden har flere gårder og et 
allsidig inntektsgrunnlag i Ås. Tiltakshaver mener det vil være mer effektivt om driften 
av arealet på gnr./bnr. 17/1 i stedet overtas av den bonden som i dag forvalter 16/1 
og 20/2.  
 
Tiltakshaver mener naboenes anførsler om hans manglende vilje til å etterfølge 
pålegg fra offentlige instanser bunner i et langvarig konfliktforhold. Det presiseres at 
tiltakshaver søker å etterkomme offentlige pålegg og vil gjøre det også i fremtiden.  
 
Når det gjelder tiltakshavers egnethet pekes det på at han har agronomutdanning, og 
har drevet jorda si selv i mange år med blant annet kornproduksjon, høns, poteter og 
skogbruk. Han har drevet samdrift med nabogården og forpaktet en gård i Ski 
kommune i mange år. Tiltakshaver mener derfor det faller på sin egen urimelighet å 
anføre at han ikke er egnet til å drive landbruksproduksjon.  
 
Uttalelse fra statlige og regionale myndigheter:  
Søknaden er som nevnt oversendt regionale og statlige myndigheter til uttalelse.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) – Landbruksavdelingen (vedlegg 11): 
Fylkesmannen vurderer at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller 
regionale hensyn og har derfor ingen merknader til dispensasjonssøknaden. 
 
Akershus Fylkeskommune (AFK) – Fylkesadministrasjonen (vedlegg 12): 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det er automatisk fredete kulturminner på 
eiendommen som det må tas hensyn til.  Dersom fradelingen av tunet skulle utløse 
behov for tiltak i grunnen som kan komme i berøring med de automatisk fredete 
kulturminnene eller deres sikringssoner må det tas kontakt med Akershus 
fylkeskommune i forkant. 
 
For øvrig mener fylkesrådmannen at tiltaket ikke i vesentlig grad vil komme i konflikt 
med de interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. 
Fylkesrådmannen vil derfor ikke motsette seg en eventuell dispensasjon i denne 
saken.  
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Statens Vegvesen Region Øst (SVV) (vedlegg 13): 
Statens Vegvesen peker på at gårdstunet på gnr./bnr. 17/1 allerede har godkjent 
avkjørsel fra fv.152 (Drøbakveien) og fradelingen vil ikke endre denne situasjonen 
eller føre til endret eller utvidet bruk av denne avkjørselen.  
 
Statens Vegvesen har derfor ingen merknader til dispensasjonssøknaden. De peker 
likevel på at det i dag er opprettet en ekstra avkjørsel til boligtunet. Statens Vegvesen 
presiserer at det kun er godkjent én atkomst til tunet og at den ekstra avkjørselen 
derfor må stenges fysisk. Kun avkjørselen som er nærmest Korsegården 
brannstasjon skal brukes og den må tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, 
følgelig 4 x 145 meter. 
 
Rådmannens vurdering av søknaden:  
Rådmannen vurderer søknaden konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende i dette området og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen 
er et juridisk bindende dokument, som før den vedtas går gjennom omfattende 
demokratiske prosesser. En dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser vil 
derfor alltid kunne bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle landbruks- 
og skogsarealer blir delt opp og nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i 
mindre sentrale områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og 
naturområder skal bevares i størst mulig grad, ressursgrunnlaget til landbruket skal 
ivaretas og sammenhengende jordbruksområder skal beholdes. Tilrettelegging for 
spredt boligbebyggelse i LNF-A-områder skal derfor unngås. 
 
Dispensasjonssøknaden er i stor grad begrunnet med private eierskiftehensyn. De 
resterende landbruksarealene skal kjøpes opp av nabogården og drives videre av 
denne eieren. 
 
Som plan- og bygningsmyndighet skal ikke kommunen vektlegge slike private 
forhold. Bygningsmyndigheten skal kun vurdere om fradelingen er i tråd med 
vilkårene i pbl. § 19-2.  
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I denne saken skal all dyrka og dyrkbar mark drives videre som før, bare av en 
annen eier. Fradelingen vil dermed ikke tilsidesette hensynet til jordvern, dette har 
også landbruksavdelingen presisert i sitt vedtak. Det er satt som vilkår for fradelingen 
etter jordloven § 12 at restarealene tilhørende gnr 17 bnr 1, overdras som 
tilleggsareal til annen landbrukseiendom, i dette tilfellet Haug Nordre på gnr 16 bnr 1, 
og blir drevet som en samlet driftsenhet i landbruket. Rådmannen slutter seg til at 
dette må være en forutsetning for fradeling i denne saken.  
 
Naboene frykter nedbygging av landbruksarealer. Rådmannen viser til at en 
dispensasjon i denne saken ikke skal tilrettelegge for fremtidig boligutvikling på 
verken tunarealet eller landbruksarealene, eksisterende tun skal bestå slik som før. 
Følgelig vil fradelingen ikke bidra til å stykke opp et jordbruksareal og åpne opp for 
økt «bit-for-bit»-utbygging.  
 
Tunet vil heller ikke få endret atkomst, og vil ha den samme avkjørselen fra 
Drøbakveien som det alltid har hatt. Statens Vegvesen har også satt som vilkår at 
avkjørselen lengst fra brannstasjonen skal lukkes, rådmannen slutter seg til dette.  
 
Både landbruksarealene og tunet vil fortsette å være disponert til LNF-A-formål i 
kommuneplanens arealdel med de begrensningene dette medfører med hensyn til 
fremtidig utbygging.  
 
En dispensasjon for fradeling i denne konkrete saken gjelder kun for eksisterende 
arealer og bygningsmasse. Dersom det i fremtiden er ønskelig med ytterligere 
boligutbygging innenfor dette området eller på dyrka/dyrkbar jord, vil dette være 
avhengig av ny dispensasjonsbehandling etter pbl. § 19-2 og eventuelt behandling 
etter jordlovens § 9. En slik sak må også gjennom ny høringsrunde hos regionale og 
statlige myndigheter og saken må vurderes opp mot blant annet statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det er ikke gitt 
at slik dispensasjon vil kunne innvilges i fremtiden.  
En dispensasjon i denne konkrete saken vil derfor ikke medføre en endring i dagens 
situasjon, eller tilrettelegge for flere boenheter utenfor sentrumskjernen i fremtiden.  
 
Rådmannen finner også grunn til å vektlegge at det ikke skal foretas verken rive- 
eller byggetiltak som følge av fradelingen som vil kunne forringe verdiene i det 
bevarte kulturlandskapet. Omsøkt fradeling vil derfor ikke komme i konflikt med 
hensynssonen i området.  
 
Naboene peker på at eier av gnr./bnr. 16/1 ikke driver jorda selv, men leier den ut til 
en annen driver. Slike private leieforhold faller utenfor kommunens ansvarsområde. 
Rådmannen forutsetter at jorda som sammenføyes gnr./bnr. 16/1 drives videre som 
et samlet landbruksareal knyttet til gården Haug Nordre. Kommunen har ikke 
myndighet etter plan- og bygningsloven til å styre hvem som skal drive disse 
arealene. 
 
Når det gjelder eier av gnr./bnr. 16/1 og hans evne til å drive jorda som forutsatt 
presiserer rådmannen at dette utelukkende vurderes av kommunens 
landbruksmyndighet. Forhold knyttet til egenskaper faller således utenfor 
kommunens myndighetsområde ifm. vurdering etter plan- og bygningsloven, da man 
ikke har faglig grunnlag for å vurdere vedkommendes egnethet i denne 
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sammenheng. Rådmannen forutsetter likevel at landbruksarealene driftes i tråd med 
LNF-formålet og at dette gjennomføres på en kvalitativt god måte i tråd med 
jordlovens målsettinger. Rådmannen presiserer at dersom jorda i fremtiden blir 
forvaltet på en måte som er i strid med jordloven eller gjeldende arealformål, er 
kommunen forpliktet til å følge opp dette.  
 
Naboene er bekymret for at gnr./bnr. 16/1 vil få behov for nye driftsbygninger dersom 
dispensasjon innvilges i denne saken. Rådmannen presiserer at et eventuelt 
fremtidig behov for driftsbygninger vurderes av kommunens landbruksmyndighet og 
faller derfor utenfor Formannskapets myndighetsområde i denne sammenheng. Det 
forutsettes at jorda drives på lik linje som øvrige arealer på gnr./bnr. 16/1 og 20/2, og 
at en sammenføyning ikke automatisk medfører endringer knyttet til eksisterende 
eller fremtidig bygningsmasse.  
 
Når det gjelder veien som ble godkjent på gnr./bnr. 17/1 i 2016 så ble denne godkjent 
som landbruk/skogbruksvei. Bruk til annet formål, eksempelvis næringsvirksomhet 
knyttet til gjenvinningsanlegget, vil være i strid med tillatelsen og vil kunne følges opp 
som en ulovlighet enten etter jordloven eller etter plan- og bygningsloven. Det 
forutsettes at veien blir benyttet i tråd med tillatelsen, brudd på disse vilkårene vil 
kunne følges opp som en ulovlighet. 
 
Avslutningsvis finner rådmannen å måtte legge stor vekt på positivt vedtak etter 
jordloven og det faktum at ingen av de overordnede myndigheten har fremmet 
innsigelser i saken.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet, samt 
hensynssonen for bevaring av kulturmiljø er ment å ivareta.  
 
Rådmannen finner at en dispensasjon i denne saken ikke vesentlig vil tilsidesette de 
hensyn LNF-A-formålet og hensynssonen er ment å ivareta. Rådmannen anser 
videre at det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon 
i denne saken. Sammenføyning av landbruksarealer vil klart gi en driftsmessig god 
løsning, særlig fordi eiendommene gnr./bnr. 17/1 og 16/1 grenser inntil hverandre.  
 
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon fra LNF-A- formålet bør 
innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden innvilges: 
Ingen 
 
Kan vedtak om avslag 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. 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
Alternativ innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug.  
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken vil medføre at hensynene bak 
LNF-A-formålet, blir vesentlig tilsidesatt fordi: ______ (fyll inn) 
 
Formannskapet mener at følgende ulemper veier tyngre enn fordelene etter en 
samlet vurdering: _____(fyll inn) 
 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden avslås: 
Ingen 
 
Kan vedtak om dispensasjon 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-28/18 
Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg 
- Søknad om dispensasjon  
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/03381-20 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 28/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 35/18 02.05.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
lager/monteringshall. Ved opphør til dette formål skal bygget tilbakeføres iht. 
opprinnelig tegningsgrunnlag for landbruksbygning.  
 
Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom lager- og 
monteringshallen i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for omgivelsene.  
 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve byggesøknaden etter pbl. § 20-
1 når den mottas. Saken må avklares med arbeidstilsynet. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Brev fra Ås kommune vedrørende næringsvirksomhet 
2. Svar fra tiltakshaver 
3. Søknad om dispensasjon 
4. Fasader 
5. Kart 
6. Plan og snitt 
7. Uttalelse fra Follo Landbrukskontor 
8. Uttalelse Akershus Fylkeskommune 
9. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
10. Uttalelse Statens Vegvesen region Øst 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver Atle Myrer 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen vurderer at midlertidig dispensasjon for bruksendring til 
lager/monteringshall bør innvilges under forutsetning at bygget enkelt kan tas i bruk 
til landbruksformål i fremtiden dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk 
medføre vesentlig ulempe for omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller 
støv kan kommunen oppheve dispensasjonen.  
 
Rådmannen tilrår at det innvilges midlertidig dispensasjon på ubestemt tid for 
bruksendring fra landbruksbygg til lager/monteringshall jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2.  
 
Sakens bakgrunn: 
Rådmannen ble gjennom en artikkel i Ås Avis torsdag 16. november 2017 gjort 
oppmerksom på at det var etablert næringsvirksomhet i landbruksbygning på 
gnr./bnr. 12/4, i form av lager og monteringshall.  
 

 
 
Rådmannen sendte hjemmelshaver brev den 01.12.2017 med informasjon om at slik 
bruk av landbruksbygg krever dispensasjon og bruksendringstillatelse fra kommunen 
(vedlegg 1).  
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Tiltakshaver besvarte brevet med en redegjørelse for bakgrunnen for driften (vedlegg 
2). Det ble vist til et møte med enhetsleder av byggesak og geodata og 
landbrukssjefen den 02.09.2015, hvor tiltakshaver oppfattet at det var adgang til å 
leie ut halvparten av næringsarealet i driftsbygningen uten at dette faller utenfor 
landbruksbegrepet. Bygget har et bebygget areal (BYA) på ca. 567 m2 og et samlet 
bruksareal på ca. 537 m2. Foretaket Veggelementer AS leier et rom på 172 m2. 
Tiltakshaver mener derfor han har opptrådt i henhold til kommunens føringer.  
 
Rådmannen inviterte tiltakshaver til et møte på Ås rådhus fredag 15. desember 2017. 
Til stede var landbrukssjefen, leder av enhet for byggesak og geodata, og 
saksbehandler. Under møtet opplyste landbrukssjefen om at tilleggsnæring alltid skal 
bygge på eiendommens ressursgrunnlag og at dette også var signalet som ble gitt i 
2015. Ren utleie av deler av driftsbygning til lager, f.eks. båter, campingvogner m.v. 
har tidligere blitt godkjent ellers i kommunen, men dette forutsetter søknad om 
bruksendring. Annen næringsvirksomhet, slik som utleie til anleggs- og 
entreprenørvirksomhet faller utenfor landbruksformålet. Under møtet ble det deretter 
lagt til grunn at saken beror på en misforståelse av hva som ble formidlet under 
møtet i 2015.  
 
Partene ble enige om at tiltakshaver skulle sende inn søknad om dispensasjon fra 
LNF-A-formålet først. Bruksendringssøknad etter pbl. § 20-1 vil bli ettersendt senere 
dersom en eventuell dispensasjon innvilges.  
 
Dispensasjonssøknaden ble mottatt 06.02.2018 (vedlegg 3-6). Rådmannen har gitt 
fritak for nabovarsling da tiltaket ikke anses å berøre tilgrensende naboers interesser, 
jf. pbl. § 21-3.  
 
Fakta og vurderingsgrunnlag: 
Eiendommen gnr./bnr. 12/4 er disponert til landbruks,- natur- og friluftsformål, 
underformål A. Her tillates det kun tiltak som er nødvendige for landbruk og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens eget ressursgrunnlag.  
 
Lager og monteringshall dekkes ikke av dette og er dermed i strid med LNF-A-
formålet. Av denne grunn er det søkt om dispensasjon. Søknaden anses tilstrekkelig 
begrunnet, jf. pbl. § 19-1.  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Søknaden begrunnes med at det ikke lenger er behov for bygningen som 
landbruksbygg da jorden er forpaktet bort. Tiltakshaver har ikke behov for 
bygningsarealet til eget formål og mener derfor det vil være hensiktsmessig å leie ut 
arealene til lokale bedrifter med behov for lagerplass m.v.  
 
Lagerrommene vil i hovedsak bli benyttet til oppbevaring av diverse redskaper, 
arbeidsutstyr, materialer m.v, primært for lokale håndverks,- anleggs- og 
entreprenørfirmaer.  
 
Deler av arealene vil også bli benyttet som monteringshall for prefabrikkerte 
bygningskonstruksjoner iht. innsendt plantegning. Virksomheten som skal drive med 
dette har arbeidslokaler også annet sted i nærområdet hvor det er tilgang til 
personalrom, garderober m.v. Arealene i omsøkt bygning vil følgelig fungere som et 
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supplement til disse arbeidslokalene da montering av nevnte konstruksjoner krever 
større takhøyde.  
 
Omsøkt bygning ligger inntil Myrerveien og har gode atkomstforhold. Det er snuplass 
og muligheter for parkering vest for bygningen. Omsøkt drift vil etter tiltakshavers syn 
ikke påføre omgivelsene negative trafikale virkninger. Kjøring med traktor og 
redskaper vil bli erstattet med en jevn trafikk av personbil og lastebil.  
 
Brannsikkerhetshensyn blir ivaretatt, da det er over 8 meter til nærmeste bygg og det 
skal monteres varslings- og slokkeutstyr iht. forskrift.  
 
Uttalelser lokale, regionale og statlige myndigheter: 
 
Landbrukskontoret i Follo (vedlegg 7): 
Landbrukskontoret viser til Veileder fra Landbruks- og matdepartementet (H-2401 
Garden som ressurs). Landbrukskontoret peker på at dersom gården i framtiden 
igjen vil komme i egen drift vil en kunne ha behov for driftsbygningen. Derfor frarådes 
varig bruksendring til annen næring. Ut fra beskrivelsen er det ikke aktuelt med 
større ombygging som vil hindre tilbakeføring til landbruksformål i fremtiden. 
Landbrukskontoret mener derfor det kan åpnes for midlertidig bruksendring med 
forbehold om tilbakeføring til landbruksformål dersom det blir behov for dette i 
fremtiden.  
 
Akershus Fylkeskommune – AFK (vedlegg 8): 
Da saken gjelder et allerede eksisterende bygg vurderer AFK det som unødvendig 
med en nærmere utredning av fornminneinteressene i området. 
 
AFK mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser og 
ansvarsområder som AFK skal ivareta, AFK har følgelig ingen merknader i saken.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – FMOA (vedlegg 9): 
FMOA vurderer at en dispensasjon i denne saken ikke vesentlig vil tilsidesette de 
nasjonale og regionale hensynene som FMOA er satt til å ivareta. FMOA slutter seg 
til Landbrukskontoret i Follo om at en eventuell dispensasjon ikke bør være varig 
eller innebære ombygging og bruk som vanskeliggjør en tilbakeføring til 
landbruksdrift, dersom et slikt behov skulle oppstå i framtiden.  
 
Statens Vegvesen Region Øst – SVV (vedlegg 10): 
SVV viser til at det er regulert avkjørsel fra Fv.151 (Drøbaksveien) til Myrerveien i 
reguleringsplan for gang og sykkelvei langs riksvei 152 fra Korsegården/Vangensten 
til Frogn grense, vedtatt 09.12.1999. Eiendommen gnr./bnr. 12/4 ligger inntil 
Myrerveien som er en kommunal vei. 
 
SVV har ingen merknader til søknaden men forbeholder seg retten til å uttale seg på 
nytt dersom det blir aktuelt med varig næringsvirksomhet på eiendommen. 
 
Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden: 
Rådmannen vurderer dispensasjonssøknaden helt konkret etter vilkårene i 
dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier 
følgende: 
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«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende i dette området og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen 
er et juridisk bindende dokument, som før den vedtas går gjennom omfattende 
demokratiske prosesser. En dispensasjon fra denne planen vil derfor alltid kunne 
bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle 
landbruksarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal bevares 
i størst mulig grad og kulturmiljøer skal ivaretas. 
 
Kommuneplanen ble rullert og vedtatt 03.02.2016, og er således av nyere dato. 
Kommuneplanens arealdel består av rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som kan iverksettes og hvilke nye tiltak og ny arealbruk som ikke skal 
tillates. I tillegg legger kommuneplanen klare føringer for hvilke viktige hensyn som 
må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel angir altså 
hvordan nasjonale og regionale mål og retningslinjer, samt overordnede planer skal 
ivaretas.  
 
Ås kommune har i kommuneplanens arealdel tatt stilling til hvor man ønsker 
næringsvirksomhet i kommunen. Omsøkt tomt er disponert til LNF-A-formål, noe som 
i seg selv gir en føring om at det ikke er ønskelig med næringsvirksomhet i dette 
området. 
 
Omsøkt bygning benyttes imidlertid ikke lenger til landbruk. Rådmannen har derfor 
forståelse for at tiltakshaver ønsker å benytte bygget til andre formål, slik at det ikke 
blir stående til forfall. Rådmannen presiserer likevel at en slik endret bruk kun bør 
aksepteres i saker hvor driften ikke vil medføre vesentlig ulempe for omgivelsene.  
 
I tillegg bør det slik Follo Landbrukskontor påpeker ikke foretas ombyggingstiltak som 
medfører at bygget ikke kan tilbakeføres til landbruksformål dersom det blir behov for 
dette i fremtiden.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at dersom det kun innvilges midlertidig 
dispensasjon på ubestemt tid, med forbehold om at bygget skal kunne tilbakeføres til 
landbruksformål i fremtiden, så vil tiltaket ikke vesentlig tilsidesette de hensyn LNF-
formålet er satt til å ivareta.  
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Omsøkt drift vil kunne medføre økt trafikk av tungtransport på Myrerveien. 
Rådmannen mener derfor kommunen bør forbeholde seg retten til å oppheve 
dispensasjonen dersom driften viser seg å medføre trafikale ulemper for omgivelsene 
eller andre utfordringer som støy eller støv.  
 
Rådmannen mener likevel fordelen ved at bygget blir tatt i bruk og benyttes til annet 
formål må kunne vektlegges i denne saken så lenge bygget på nytt kan tas i bruk til 
landbruksformål i fremtiden dersom det blir behov for dette.  
 
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at både Follo 
Landbrukskontor, AFK og FMOA stiller seg positive til å innvilge midlertidig 
dispensasjon i denne saken.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta.  
 
Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Dette forutsetter likevel at bygget enkelt kan tas i bruk til landbruksformål i fremtiden 
dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk medføre vesentlig ulempe for 
omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller støv kan kommunen oppheve 
dispensasjonen.  
 
Basert på disse forutsetningene vurderer rådmannen at vilkårene for å kunne innvilge 
midlertidig dispensasjon jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2 er oppfylt.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden innvilges: 
Ingen 
 
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 
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Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet.  
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken vil medføre at hensynene bak 
LNF-A-formålet blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, fordi: ______ 
(fyll inn). 
 
Formannskapet mener at følgende ulemper ved å innvilge dispensasjon vurderes for 
å veie tyngre enn fordelene etter en samlet vurdering: _____(fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden avslås: 
Ingen 
 
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-29/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01119-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 24.04.2018 
2 Eldrerådet 4/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
4 Plan- og byggekomiteen 8/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 7/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 4/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 30/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret   
 
 

Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
For de deler som gjelder utvalgets område: 

Ungdomsrådet (UR) 
Eldrerådet (ER) 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FR) 
Plan- og byggekomiteen (PBL) 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Administrasjonsutvalget (ADM) 

Formannskap   
Kommunestyre  
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til reviderte reglementer, datert 11.04.2018 
2. Notat - Delegering til rådmann 
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Lenker til dokumenter som ligger i saken(www.as.kommune.no):  
1. Nedsettelse av ad hoc gruppe for revidering av reglementene: 

F-sak 13/16, formannskapet 02.03.2018. 
 

2. Gjeldende reglementer, sist oppdatert 06.10.2015:  
«Ås kommunes reglementer gjeldende fra 21. oktober 2015» 
 

3. Kommunestyrets behandling og vedtak i K-sak 61/15, 02.09.2015: 
«Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015». 
 

4. Kommunestyrets behandling og vedtak i siste revidering: 
K-sak 41/15, Kommunestyret 10.06.2015, «Ås kommunes reglementer - 
revidering – Forslag fra politisk arbeidsgruppe». 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås kommunes hjemmesider 
Referatsak i aktuelle utvalg 
Rådmannens ledergruppe 
 
Saksutredning v/rådmannen  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 7.10.2 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. 
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. Godtgjørelsesreglementet skal revideres 
minst en gang i hver kommunestyreperiode, jf. reglementets punkt 13.1.2. 
 
Någjeldende reglementer ble vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15,  
Sist oppdatert 06.10.2015.  
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for 
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.  
Ad hoc utvalget har bestått av følgende: 
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),  
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine 
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.  
Det har vært holdt 8 møter. 
 
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt 
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av 
merknader i forslaget, jf. vedlegg 1. 
 
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale seg 
særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er også 
sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 

http://www.as.kommune.no/
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-02-03-2016.350480.MD1I359817o8b11.pts.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-02-09-2015.350480.MD1I278458o0c7b.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-10-06-2015.350480.MD1I278446oeb29.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Vurdering: 
Rådmannen har deltatt i alle møter og har uttalt seg underveis.  
Rådmannen viser imidlertid til vedlegg 2: «Notat – delegering til rådmann» datert 
07.03.2018, jf. 18/00834-1. 
 
Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale at de holder sine 
møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På den måten vil det 
være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle hovedutvalg før 
vedtak i kommunestyret.  
 
Neste revidering av reglementene bør vedtas tidlig i kommende periode, blant annet 
av hensyn til konsekvenser av eventuelle organisasjonsendringer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Opprettelse av klima- og miljøutvalg på 9 medlemmer vil koste, jf. reglementets pkt. 
14.4.2: 
Fast ledergodtgjørelse 4 % av ordførers godtgjørelse, årlig:  kr.   44 204 
Godtgjørelse kr. 1105 per møte x 9 medlemmer kr. 9945 x 7 møter årlig:  kr.   69 615 
                   kr.113 819 
 
I tillegg kommer nettbrett til ca. kr. 3000 for medlemmer som ikke allerede har det,  
servering, arbeidstid for administrasjonen, samt tapte leieinntekter for lokaler i 
kulturhuset. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. Hvis nødvendig kan 
kommunestyret i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det 
vedtatte reglementet. Reglementet bes vedtatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
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HTM-30/18 
Revidering av reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Marianne Hoff Saksnr.:  18/01017-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 30/18 26.04.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Revidert versjon av reglement for bruk av idrettshaller, og reviderte 

retningslinjer for tildeling av halltid godkjennes med følgende endringer:  
 
 

a. Bruk av de nye fleridrettshallene inkluderes i reglementet og 
retningslinjer. 

b. Hallutvalget tildeler halltid i fleridrettshaller til fast trening og 
arrangement.  

c. Skolens egne arrangementer skal ha prioritert i fleridrettshallene og 
ordinær trening må vike tid.  

d. I fleridrettshaller skal inntil 20 % av tilgjengelig halltid avsettes til andre 
grupper som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund. 

 
  

2. Revidert versjon av reglement og retningslinje gjøres gjeldende for 
tildelingsåret 2018/2019.  

 
 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef for teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Revidert reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune - utkast 
09.04.2018 
Vedlegg 2 - Revidert retningslinje for tildeling av halltid i Ås - utkast 09.04.18 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås idrettsråd, etatsjef for oppvekst- og kultur og rektor ved Solberg skole.  
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med ferdigstillelse av Solberg skole er det behov for en avklaring 
vedrørende administrasjon og bruk av den nye fleridrettshallen på Solberg. Det er 
også vedtatt ny fleridrettshall på Rustad i 2019. Med bakgrunn i dette foreslår 
Rådmannen en revidering av gjeldende reglement for bruk av idrettshaller, slik at det 
også skal gjelde for fleridrettshaller. 
 
Rådmannen foreslår videre en revidering av retningslinjen for tildeling av halltid slik 
at fleridrettshallene får samme ordning for tildeling av halltid som de andre idretts- og 
svømmehallene.  
 
En endring av reglementet for bruk av idrettshaller skal behandles politisk, jfr. 
reglementets punkt 14. 
 
 
Fakta i saken: 
Gjeldende reglementer ble behandlet og vedtatt av HTM 21.09.2016 (HTM-sak 
56/16).   
 
Det er utarbeidet utkast til revidert reglement for bruk av idrettshaller og revidert 
retningslinje for tildeling av halltid. Endringene er markert med rødt.  (vedlegg 1 og 
2).  Ås  Idrettsråd har gjennom høring og dialog vært involvert i utarbeidelse av 
utkastene. Ås Idrettsråd er enig i de endringer som er foreslått.   
 
Vurdering: 
For å få lik praksis for bruk av idrettshaller i kommunen, og en enklere administrering 
av bruken, foreslår Rådmannen at de nye fleridrettshallene blir inntatt i gjeldende 
reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune. Det innebærer følgende endringer: 
 
Reglementets punkt 2 og 3 – Ansvar og administrasjon av utleie 
Endring av reglementet medfører at eiendomsavdelingen tillegges ansvaret for utleie 
av også fleridrettshallene. Det medfører en endring for Solberg skole, som frem til nå 
har hatt ansvar for, og administrert all bruk og utleie av skolens gymsal, herunder 
tildeling av treningstid og arrangement kvelder og helg. Da gymsalen på Solberg 
nylig ble erstattet av ny, større fleridrettshall, foreslår Rådmannen at administrasjon 
av utleie utenom skoletid, overlates fra administrasjonen på Solberg skole til 
eiendomsavdelingen fra og med august 2018. Solberg skole skal disponere hallen i 
skoletiden (inkludert sfo) kl 0800 – 1700. 
 
 
Reglementets punkt 5 - Tildeling av halltid 
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Idrettsrådet har i sin høring argumentert for at søknader om treningstid i 
fleridrettshallene skal tildeles årlig av Hallutvalget på samme måte som fordeling av 
halltid for øvrige idretts- og svømmehaller i kommunen. Det sikrer en mer rettferdig 
fordeling av treningstid.  Rådmannen slutter seg til dette og mener det er en ordning 
som fungerer bra og bør innføres også for fleridrettshaller. Hallutvalget består av to 
representanter fra Ås idrettsråd og en representant fra kommunen 
(eiendomsavdelingen). Alternativ ordning er administrativ tildeling av 
eiendomsavdelingen.  
 
Reglementets punkt 7 g - Skolens har prioritet ved egne arrangementer 
Skolens egne arrangementer skal ha prioritet og fast treningstid må vike. Bruker skal 
varsles minst to uker før og eventuell leie blir refundert.  Idrettsrådet har ingen 
innvendinger til dette punktet. 
 
Reglementets punkt 4 - Inntil 20 % avsettes til andre grupper 
Rådmannen foreslår å avsette inntil 20 % av disponibel tid i fleridrettshaller til andre 
grupper som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og som i hovedsak driver fysisk 
aktivitet, og som for stor del omfatter barn og unge. Dette for å sikre at også andre 
grupper får benytte fleridrettshallene. Sett fra et folkehelseperspektiv bør også andre 
grupper som driver idrettsaktivitet, men ikke nødvendigvis er organisert i NIF, få 
benytte hallene. Barn i denne gruppen bør også sikres akseptable treningstider, og 
dette skal være ivaretatt i den reviderte retningslinjen for tildeling av halltid, bl.a. 
punkt 7 f. «Lag/tropper med barn i alderen 6 – 12 år skal prioriteres hverdager i tiden 
frem til kl 2000». 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Revidert reglement og retningslinje for bruken i idrettshaller, inkludert fleridrettshaller, 
vil gi en enklere, tidsbesparende og mer effektiv administrering av hallene. Brukerne 
får et oversiktlig regelverk å forholde seg til i bruk og søknadsprosesser. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Revidert versjon gjøres gjeldende snarest slik at reglement og retningslinje blir 
gjeldende for søknader om treningstid for Solberg fleridrettshall for skoleåret 
2018/2019.  
 

 
 
Til sakslisten  
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HTM-31/18 
Gnr 54 bnr 360 og Gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 10 - Modulbygg  - 
Søknad om dispensasjon  
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/01312-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/18 26.04.2018 
 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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HTM-32/18 
Revisjon av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro 
næringspark 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  13/05148-133 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 32/18 26.04.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
revisjon av R-284 - Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark, som vist 
på kart og bestemmelser revidert 07.03.2018. 
 
Ås, 12.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Offentlig ettersyn: 09.03.2018 – 06.04.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 26.04.2018 
 
Vedlegg: 
R-284 Plankart, revidert 07.03.2018 
R-284 Bestemmelser, revidert 07.03.2018 
R-284 Planbeskrivelse for endring av gjeldende regulering, datert 11.04.2018 
R-284 Illustrasjonsplan 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark ble vedtatt 
25.05.2016. Planens formål er å legge til rette for en større sammenhengende 
logistikkpark for etablering av sentrale distribusjonslager. 
 
I ettertid er det gjort endringer i atkomstløsningen i en egen plan, R-314, vedtatt 
13.12.2017. I forbindelse med førstegangsbehandling av plan for atkomstløsningen, 
innstilte HTM på at denne planen burde innarbeides i R-284. 
 
Foreslått revisjon av R-284 innebærer følgende endringer: 
- Reguleringsplan for utvidelse av vinterbro næringspark (R-284) slås sammen 

med reguleringsplan for ny atkomstløsning (R-314).  
- Veien Myråsdalen legges om slik at den følger plangrensen i øst. 

Omleggingen gjør det mulig å slå sammen to næringstomter (BN2 og BN3) 
som i gjeldende plan er delt av veien. Tomtene er nylig kjøpt av tiltakshaver 
Login Vinterbro AS. 

- Den sammenslåtte næringstomten (BN2 i forslag til revidert plan) foreslås 
regulert til 60 % BYA. I gjeldende regulering har BN2 en BYA på 60% og BN3 
en BYA på 35%. Fordi omlegging av veien gjør at det samlede tomtearealet 
blir mindre, vil total størrelse på bebygd areal bli tilnærmet det samme som i 
gjeldende regulering. 

 
 

 
 

               
Figur 1: Gjeldende reguleringsplaner (R-284 pluss R-314)                Figur 2: Forslag til revidert reguleringsplan (R-284) 
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Trafikk 
Trafikkanalysen som ble lagt til grunn for R-284 vurderte konsekvensene av trafikk til 
og fra nytt hovedlager for Rema 1000. Det var en forutsetning at trafikkanalysen 
skulle oppdateres senere, når fremtidige bruk av tomtene sør for hovedlageret er 
avklart. 
 
I forbindelse med revisjonen av R-284 er trafikken til/fra eiendommene sør for 
hovedlageret også tatt med i trafikkanalysen. Det forutsettes at eiendommene vil bli 
benyttet for lager- og logistikkvirksomhet, og ha en ÅDT på om lag 180 (hvorav rundt 
40 er tungtrafikk). Trafikkanalysen konkluderer med at samlet utbygging innenfor 
planområdet ikke vil påvirke det omkringliggende veinettet i vesentlig grad. 
 
Orientering i HTM 
Det ble orientert om foreslått endring av plan for Vinterbro næringspark i HTM 
01.03.2018. HTM ga signaler om at de ikke vil akseptere økte byggehøyder for 
næringstomtene i sør. HTM ba om saken til endelig behandling etter høring. 
 
Prosess 
I henhold til pbl.12-14 skal endring av reguleringsplan behandles på samme måte 
som et ordinært planforslag. Det åpnes likevel for at en enklere saksgang kan 
benyttes «når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder.» (jf. KMD-rundskriv H-6/17). Det kreves at endringsforslaget 
skal forelegges berørte myndigheter, naboer og andre berørte, med en høringsfrist 
på 2-3 uker. Innsigelser eller store konflikter vil kunne tilsi at planendringen må 
behandles videre som en ordinær planprosess. 
 
Det er lagt opp til en enklere saksgang for revidering av R-284, med sluttbehandling i 
HTM etter én høringsrunde. Forslag til revidert plan er sendt på høring i perioden 
09.03.2018 – 06.04.2018, til naboer, offentlige myndigheter og andre berørte. Det ble 
mottatt 5 uttalelser til høringen, alle fra offentlige myndigheter. Statens Vegvesen, 
Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune har vurdert planforslaget utfra sine 
ansvarsområder, og har ingen konkrete merknader til det nye reviderte planforslaget. 
Follo Brannvesen IKS påpeker at tilgjengelighet og veisystem må dimensjoneres 
etter brannvesenets materiell. Hafslund nett er tilfreds med at forslagsstiller har 
imøtekommet deres innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til planen. 
 
Vurdering: 
Etter en konkret vurdering mener rådmannen at endringen som foreslås følger 
hovedtrekkene i planen, og er i tråd med planens formål: 
 

1.1 Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Vinterbro 
Næringspark. Hovedformålet er å etablere en større sammenhengende 
logistikkpark for etablering av sentrale distribusjonslager. 

 
Endringsforslaget innebærer kun en mindre justering av trasé for Myråsdalen, og 
sammenslåing av to næringstomter. Forslaget vil ikke medføre økning i bebygd areal 
og høyder, eller endring av arealformål. Videre tilsier innkomne merknader at 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018  Side 81 av 84 

 

endringsforslaget er ukontroversielt. Rådmannen mener dermed kriteriene for en 
forenklet planprosess i pbl. 12-14 er oppfylt, og at saken kan sluttbehandles i HTM. 
 
Det vurderes som positivt at atkomstløsningen reguleres inn i R-284, og at det 
reguleres en sammenhengende veiløsning sør i planområdet.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at revisjon av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av 
Vinterbro næringspark, som vist på kart og bestemmelser revidert 07.03.2018, 
vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

Til sakslisten 
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HTM-33/18 
Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/01371-78 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 36/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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HTM-34/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01265-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
2 Ungdomsrådet 9/18 24.04.2018 
3 Eldrerådet 3/18 24.04.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 3/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 23/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2018 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan for 2017-2020.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte 
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende del av 
dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt rapportering, 
men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 

Til sakslisten 
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