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Delegerte vedtak

2/1 4 Delegerte vedtak byggesak, januar 201 4
1 4/00237-2

Tilbake til sakslista

Dok. nr. Tittel Dokumentdato Saksbehandler Vedtak
13/05606-5 Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport -

Avslag
13.01.2014 ITH

Avslått
13/06110-4 Gnr 112 bnr. 230 - Bekkveien 25 - Søknad om

tillatelse til tiltak - Ny fritidsbolig
17.01.2014 BSH

Avslått
13/06234-2 Gnr 55 Bnr 210 - Solfallsveien 38 - Ferdigattest 03.01.2014 ACG Innvilget
13/05836-3 Gnr 73 Bnr 31 - Solveien 4 - Søknad om

tillatelse til tiltak for garasje
04.01.2014 BSH

Innvilget
13/05609-9 Gnr 111 Bnr 7 - Strandengveien 23 - Søknad

om endring av tillatelse
06.01.2014 BSH

Innvilget
14/00033-2 Gnr 111 Bnr 59 - Kjærnesveien 119 -

Svømmebasseng - Søknad om ferdigattest
07.01.2014 ACG

Innvilget
13/06235-2 Gnr 43 Bnr 74 - Ekornveien 47 - Ferdigattest 07.01.2014 ITH Innvilget
13/05084-5 Gnr 54 bnr 63 - Hogstvetveien 29, 31, 33 og 35

Situasjonsplan - Nybygg - 4 bolighus
08.01.2014 TJO

Innvilget
13/05248-4 Gnr 19 Bnr 3 - Kvestadveien 50 - Nybygg

Driftsbygning i landbruk
08.01.2014 ACG

Innvilget
13/06177-5 Gnr 43 Bnr 66 - Skogfaret 5 - Vedtak om

tilbygg bolig til tomannsbolig.
08.01.2014 BSH

Innvilget
13/05809-2 Gnr 102 Bnr 79 - Skovlyveien 11 A - Garasje 10.01.2014 SRÅ Innvilget
13/03955-
11

Gnr 111 Bnr 270 - Kjærneslia 15 - Ny enebolig -
Igangsettingstillatelse - IG 1 for grunn- og
terrengarbeider.

10.01.2014 BSH

Innvilget
13/06163-3 Gnr 42 Bnr 1 Fnr 181 - Lyngveien 2 A - På- og

tilbygg bolig.
Midlertidig brukstillatelse.

13.01.2014 BSH

Innvilget
14/00198-3 Gnr 107 Bnr 553 - Stuene Nordby - Søknad om

riving
14.01.2014 ITH

Innvilget
13/06241-2 Søknad om ferdigattest - Gnr 54 Bnr 397 15.01.2014 BSH Innvilget
13/04056-3 Gnr 42 Bnr 8 - Drøbakveien 63 - Søknad om

rammetillatelse - Bruksendring og reparasjon
15.01.2014 BSH

Innvilget
13/06166-2 Gnr 99 Bnr 19 - Teigen 15, Søknad om tillatelse

til tiltak uten ansvarsrett - garasje.
15.01.2014 BSH

Innvilget
14/00219-3 Gnr 107 bnr 515 - Tusenfryd - Nybygg -

Personalbygg
16.01.2014 ITH

Innvilget
13/05940-3 Gnr 115 Bnr 14 - Sportsveien 2 C - Søknad om

deling
16.01.2014 EML

Innvilget
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14/00258-2 Sneisveien 8 gnr 97 bnr 41 - søknad om
endring av tillatelse

20.01.2014 ITH

Innvilget
14/00058-2 111-199 Nebbaveien 35 - Søknad om tillatelse

til tiltak uten ansvarsrett - carport.
20.01.2014 BSH

Innvilget
13/06020-4 Gnr 42 Bnr 1 - Einarstujordet - Riving av uthus

ved Einarstua - Søknad om tillatelse til ett trinn
24.01.2014 ACG

Innvilget
14/00071-2 Gnr 54 Bnr 1, Bolig 1, 2, 3, søknad om endring

av gitt tillatelse
24.01.2014 BSH

Innvilget
14/00072-2 Gnr 54 bnr 1, Bolig 4 og 5 - Søknad om

endring av gitt tillatelse
24.01.2014 BSH

Innvilget
14/00075-2 Gnr 54 Bnr 1 - Bolig 6, 7 og 8 - Søknad om

endring av gitt tillatelse
24.01.2014 BSH

Innvilget
14/00076-2 Gnr 54 Bnr 1 - Garasje 1, 2, 3 og 4 - Søknad

om endring av gitt tillatelse
28.01.2014 BSH

Innvilget
14/00077-2 Gnr 54 Bnr 426 - Garasjer og boder 5,6,7 og 8 -

Søknad om endring av gitt tillatelse
28.01.2014 BSH

Innvilget
14/00078-2 Gnr 54 Bnr 426 - Bod 1 og 2 - Søknad om

endring av gitt tillatelse.
28.01.2014 BSH

Innvilget
14/00079-2 Gnr 54 Bnr 426 - Bod 3 - Søknad om endring av

gitt tillatelse.
28.01.2014 BSH

Innvilget
14/00081-2 Gnr 54 Bnr 426 - Bod 4 - Søknad om endring av

gitt tillatelse.
28.01.2014 BSH

Innvilget
13/05595-6 Gnr 102 bnr 191 - Valhallveien 4 - Solbergtunet

barnehage - Nybygg/tilbygg
29.01.2014 TJO

Innvilget
14/00238-4 Gnr. 109 bnr. 147 - Søknad om midlertidig

brukstillatelse Kjærnesveien 25 - enebolig
med garasje i underetasje.

30.01.2014 BSH

Innvilget
14/00281-2 Gnr 79 Bnr 14 - Fjellheim - Ferdigattest 30.01.2014 ACG Innvilget
13/06015-3 Gnr 42 Bnr 1 - Småfefjøs på Einarstujordet –

Rammetillatelse PBL §20-1 - Nytt senter for
husdyrforsøk SHF

30.01.2014 ACG

Innvilget
13/05732-3 Gnr 54 bnr 63 - Hogstvetveien 35 - Nybygg -

Boligbygg
31.01.2014 TJO

Innvilget
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HTM-9/14
Budsjettet 2014 innsparinger 0,5 %
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 14/00700-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 9/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Vedtatt budsjettreduksjon på i alt kr. 450 000,- fordeles slik:
Kommunalteknisk avdeling kr. 120 000,-
Eiendomsavdelingen kr. 330 000,-
Enhetslederne får fullmakt til å fordele kostnadene på de enkelte ansvarsområdene
innenfor sine enheter.

Ås, 14.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
Ingen
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
I budsjettet for 2014, K-sak 80/13, ble det vedtatt at rådmannens forslag til
uspesifisert innsparing reduseres med kr. 450 000 for teknisk etat. Nytt uspesifisert
budsjettkutt blir da kr. 450 000.

Innsparingene var tenkt fordelt likt på samtlige utgiftskonti. Det foreslås nå å dele
reduksjonen proporsjonalt mellom kommunalteknisk avdeling og
eiendomsavdelingen i samsvar med størrelsen på driftsbudsjettet. Overføringene til
IKS er imidlertid holdt utenom. Det samme er utgiftene til strøm, forsikringer og
kommunale avgifter. Utgiftene til selvkostområdene er holdt utenom. Derfor blir ikke
utgiftsreduksjonene fordelt på bygnings- og oppmålingsavdelingen og
VAR-tjenestene.

Kommunalteknisk avdelings reduksjon blir etter en slik fordeling kr. 120 000 og
eiendomsavdelingens kr. 330 000. Fordelingen på de enkelte ansvarsområdene på
de to avdelingene gjøres av enhetslederne slik disse mener skaden blir minst mulig.

Alternativer:
Kostnadene kunne fordeles proporsjonalt på alle utgiftspostene som ligger utenfor
selvkostområdene. De interkommunale selskapene har imidlertid fått godkjent sine
budsjetter. Å kutte her vil føre til overskridelse på budsjettet og ikke budsjettkutt. Det
samme gjelder utgifter til strøm, forsikringer og kommunale avgifter. Dette sees
derfor ikke på som et reelt alternativ.

Miljømessige konsekvenser:
Reduserte bevilgninger til bygningsmessig drift og vedlikehold, vil kunne føre til
dårligere arbeidsmiljø for de ansatte og dårligere betingelser for tjenestene som
drives i bygningene.

Økonomiske konsekvenser:
Reduserte bevilgninger til vedlikehold av infrastrukturen vil føre til mer slitasje og
større vedlikeholdsetterslep. Vedlikeholdet tar enda mindre hensyn til verdiene som
er nedlagt i infrastrukturen.

Vurdering:
Det er uheldig å kutte i drift- og vedlikeholdsutgifter. Når budsjettet skal kuttes med
450 000 kroner, må det reduseres der det fins midler. Og deter i hovedsak på de
foreslåtte utgiftsområdene.
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HTM-10/14
R-151 - Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II - Søndre del -
Fastsetting av planprogram
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-15
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Ås kommune planprogram for
Dyster-Eldor II –Søndre del, datert 15.11.2013

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø
3. Offentlig ettersyn
4. Hovedutvalg for teknikk og miljø
5. Kommunestyret

Vedlegg:
Planprogram Dyster-Eldor

Øvrige dokumenter som følger saken trykt:
Forhåndsuttalelser

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Plan- og utviklingsavdelingen har gjenopptatt arbeidet med reguleringsplan for Dyster
Eldor II –Søndre del. Som følge av krav om grundig utarbeidet konsekvensutredning
for reguleringsplanen, følger også krav om planprogram som beskrevet i plan- og
bygningsloven § 4-1 og § 12-9.
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Forslag til planprogram for Dyster Eldor II, datert 1 5.1 1 .201 3, beskriver formålet med
planarbeidet, rammebetingelser for planleggingen, beskrivelse av tiltaket, behovet for
konsekvensutredninger samt gjør rede for vesentlige momenter i tidligere planarbeid.

Planprogram for Dyster Eldor II – Søndre del – ble sendt på høring den 11 .1 2.201 3,
sammen med varsel om oppstart av planen. Høringsperioden ble avsluttet den
07.02.201 4, og det er kommet inn 9 bemerkninger.

Oppsummering av innkomne høringsuttalelser med kommentarer:

1 . Fylkesmannen i Oslo og Akershus (30.01 .201 4)
Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens § 4-2 om reguleringsplaner som kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og vurderer det som positivt at Ås
kommune utarbeider en konsekvensutredning for reguleringsplanen.

Fylkesmannen mener planprogrammet tar opp relevante utredningstema, og
vurderer det som positivt at salamanderens levekår, bevegelsesmønster og
overvintringsmuligheter er tenkt utredet i en konsekvensutredning, samt at det legges
opp til at konsekvensutredningen vil bli utført av en ekstern, fagkyndig konsulent.

Videre tilrår fylkesmannen at det sikres grønnkorridorer mellom dammene, langs
bekken og til grøntområdene i området.

Utover dette viser fylkesmannen til prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-1 2.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til etterretning.

2. Akershus Fylkeskommune (28.01.201 4)
Fylkeskommunen er fagmyndighet for kulturminnevern, og påpeker at området ikke
er befart med henblikk på nyere tids kulturminner. De ber derfor kommunen være
oppmerksom på eventuelle eldre og verdifulle gårdsmiljøer eller enkeltbygninger.
Ingen av bygningene innenfor planavgrensningen er oppført i SEFRAK-registeret for
faste kulturminner i Norge.

Det er til gjengjeld registrert funn av automatisk fredete kulturminner i området. En ny
behandling av reguleringsplan krever en ny avklaring om Riksantikvarens syn på
disse.

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og
unges interesser i planleggingen, og fremhever punkt 5 i denne. Her fremgår det at
det skal vies spesiell oppmerksomhet til barn og unges interesser i formgivningen av
boligområder. Det dreier seg i hovedsak om store og fleksible uteoppholdsarealer for
lek og utfoldelse i nærmiljøet. De påpeker også viktigheten av å anlegge leke- og
fellesarealer på steder med gode solforhold og med siktlinjer fra bebyggelsen.
Fylkeskommunen anbefaler at det stilles krav til ferdig opparbeidede leke- og
fellesarealer, før det gis brukstillatelse til boligene.
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Videre viser fylkesrådmannen til plan- og bygningsloven som legger vekt på
medvirkning i utarbeidelse av planforslag, med særlig fokus på å inndra barn og unge
i planprosessen.

Fylkesrådmannen legger vekt på trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter,
krav om universell utforming, og de anbefaler at muligheten for å tilknytte området til
fjernvarmeanlegg utredes. Fylkesrådmannen anbefaler også atdet fastsettes strenge
maksimumsnormer for parkeringsbestemmelser, og forutsetter at planforslaget ikke
reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften.

Fylkeskommunen viser ellers til sine uttalelser i tidligere behandlinger av saken, og
mener planprogrammet gir et godt grunnlag for planarbeidet.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til etterretning.

3. Statens Vegvesen (06.02.2014)
Statens vegvesen mener planprogrammet er oversiktlig og beskriver relevante
nasjonale, regionale og lokale føringer. De har ellers ingen merknader til det varslede
planarbeidet.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til orientering.

4. Follo Ren AS (03.02.2014)
Follo renholdsverk informerer om retningslinjer for avfallshåndtering.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til etterretning.

5. Eldrerådet i Ås (21.01.2014)
Ås eldreråd ber om at det tilrettelegges for et godt kollektivtilbud og møtesteder i
nærmiljøet.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til orientering.

6. Naturvernforbundet i Ås (11.02.2014)
Naturvernforbundet viser til sin uttalelse av 25.08.2009, der de blant annet nevner en
rekke forhold for å få til bærekraftig arealutnyttelse, og fremhever viktigheten av høy
utnyttelsesgrad i sentrumsnære områder. De redegjør også for behovet for
kunnskapsbasert forvaltning av naturkvaliteter og biologisk mangfold, og nevner en
rekke forhold de mener det er nødvendig å få belyst i en konsekvensutredning.

Naturvernforbundet skriver i sitt brev datert 11.02.2014 at de er innforstått med at
området er avsatt til byggeformål, og mener det er viktig at utbyggingen gjøres med
grunnlag i god kunnskap, blant annet om biologisk mangfold. De mener
planprogrammet er et godt utgangspunkt for å få til dette, forutsatt at utredningene
som er skissert gjøres på en grundig måte.
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Videre legger forbundet vekt på at det bør legges opp til høy utnyttelsesgrad, god
framkommelighet til fots og med sykkel, og at det sikres gode ferdselsforbindelser til
eksisterende bebyggelse i områdene rundt.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Rådmannen tilrår at det bør sikres gode ferdselsforbindelser til eksisterende
bebyggelse, både innad i planområdet og til bebyggelse i områdene rundt, og at det
bør sikres god framkommelighet til fots og med sykkel. Øvrige bemerkninger er tatt til
orientering.

7. GNR 50 BNR 5, Olav Torkil Heie, Katrine Eldegaard, Åshild Longva (04.02.2014)
Grunneierne ved gnr 50 bnr 5 er opptatt av at det gjennomføres en faglig korrekt
planprosess, og at det etableres et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag med tanke
på konsekvensene for biologisk mangfold generelt, og de rødlistede artene i
områdene spesielt. De ber om at konsekvensene for biologisk mangfold ved tiltaket
kommer tydelig fram i dokumentene som følger saken når den legges ut på høring.

I den forbindelse mener de at konsekvensutredningen som kommunen legger opp til i
planprogrammet er faglig svak, fordi planprogrammet i stor grad viser til tidligere
utførte undersøkelser som er mangelfulle. De mener at det i perioden satt av til
konsekvensutredning i planprogrammets fremdriftsplan, ikke vil være mulig å få
gjennomført en tilstrekkelig grundig undersøkelse.

Utover dette, minner de om at den faglige kvaliteten på utredningsarbeidet i forrige
runde var slett, og viser til utdrag fra dommen i Oslo tingrett. De fremhever følgende
mangler fra tidligere planarbeid:

- Betydningen for salamanderne av endringer i vannkvaliteten ble ikke utredet.
- Betydningen av trafikk gjennom området for salamanderne levekår ble ikke

utredet.
- Mulig blokkering av spredningskorridorer ble ikke belyst.
- Betydning av ødeleggelse av overvintringssteder ble ikke belyst.
- Konsekvenser av forurensing som følge av sprenging og masseforflytning ble

ikke tilstrekkelig vurdert.

De tviler sterkt på om det er mulig å vurdere disse spørsmålene i løpet av den
perioden som av avsatt til konsekvensutredning.

De mener det ikke fremkommer av planprogrammet om konsekvensutredningen kun
skal basere seg på allerede eksisterende kunnskap, eller om detskal gjøres en ny
uavhengig innsamling og sammenstilling av empiriske data.

Videre legger de til grunn at en konsekvensutredning bør kunne belyse forventede
effekter av ulike planalternativer for biologisk mangfold. De stiller seg undrende til
planer om å utrede muligheten for å flytte salamandere til planlagte
erstatningsdammer utenfor området som de mener vil kreve en grundig faglig
vurdering av potensielle negative effekter for eksisterende populasjon, og av mulige
negative økologiske effekter på utsettingsstedet.
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Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Utredning av konsekvenser for biologisk mangfold skal gjennomføres etter forskrift
om konsekvensutredninger. Der eksisterende kunnskap er mangelfull, bør det gjøres
nye observasjoner. Utredningen skal foretas av en ekstern fagkyndig konsulent, som
også vil vurdere behovet for innsamling av ny informasjon, og hvor omfattende
undersøkelsen bør være. Dersom det viser seg at perioden avsatttil faglig forsvarlig
konsekvensutredning av tiltaket er for kort, vil perioden utvides. Fremdriftsplanen er i
den forstand å forstå som veiledende. Rådmannen setter pris på alle innspill som
sørger for at en konsekvensutredning av tiltaket blir utført på best mulig grunnlag.

8. GNR 50 BNR 56, Knut Winge Solberg (06.02.2014)
Solberg er opptatt av forslag til tilførselsveier i området, og viser til lang historikk den
gang valg av veinett ble gjort i forbindelse med tidligere planarbeid. Det vises til en
underskriftskampanje som ble gjennomført, der langt de fleste ikke så behov for
kollektivtransport i området, og ønsket en løsning som medførte liten trafikk mot
Hogstvetveien.

Han redegjør for de ulike alternativene som ble vurdert ved behandlingen i 1999, der
særlig alternativ A og C trekkes frem som uaktuelle alternativer. Han mener det er
altfor kostbart å legge opp til en fremtidig tverrforbindelse over jernbanen, og at
kommunen bør planlegge tettstedet på grunnlag av den erkjennelsen. Han
understreker at han ikke har noe imot at feltet bygges ut.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Veialternativene som ble diskutert før behandling i 1999 er tatt med i
planprogrammet for å oppsummere tidligere vedtak. Rådmannen mener likevel det
bør være åpning for å diskutere mulighetene for kollektivløsninger i et såpass
omfattende boligområde, og valg av veinett kan ha betydning for dette. Rådmannen
vurderer det derfor som uheldig at forslag om kollektivløsninger avfeies på et så tidlig
tidspunkt i prosessen. Kollektive løsninger er nødvendige i den grad de sørger for at
områder i randsonen til tettstedet er tilknyttet det øvrige servicetilbudet i kommunen,
også for innbyggere som ikke disponerer bil.

Øvrige synspunkter er tatt til orientering.

9. Granheimlia Beboerforening v/Ingrid Merete Ødegård og Petter Tidemand-
Johannessen (05.02.2014)
Beboerforeningen mener planprogrammet er mangelfullt med tanke på hvordan
overvannet skal håndteres ved utbygging av det angitte området. Planområdet ligger
øverst i nedbørsfeltet og betydelige områder påvirker derfor nedenforliggende
boligområder. De er opptatt av utfordringer knyttet til tradisjonell utbygging, som fører
til mindre permeable flater, og mener det må tas høyde for håndtering av overvannet
lokalt ved å sørge for infiltrerbare flater som fordrøyer overvannet.

Videre påpeker beboerforeningen at deler av planområdet fungerer som
fordrøyningsbasseng. De viser til at det er en fare for at dette arealet som danner en
forsenkning i terrenget står i fare for å bli gjenfylt av masser ved utbygging, og er
opptatt av avrenningsmuligheter. De viser til at det forventes mer nedbør i Norge i
fremtiden. Som følge forventer foreningen at det stilles høye krav til fordrøyning av
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overvannet, og foreslår en rekke avbøtende tiltak.

Granheimlia Beboerforening viser ellers til tidligere uttalelser i saken, som utover
overvannshåndtering, også nevner ønsker om generøse friområder som danner et
bånd mellom ny og eksisterende bebyggelse på 30-40 meter i bredde, fare for ras
ved sprengningsarbeider eller flytting av jord- og steinmasser og fremhever en
forholdsvis bratt fjellskrent mellom gnr 50 bnr 58/59/60 som kan være farlig om det
legges opp til ferdsel her. De ytrer på generelt grunnlag et ønske om utbygging som
er tilpasset eksisterende terreng, og et ønske om å bevare randvegetasjon mot dyrka
mark i området.

I likhet med Knut Solberg, vil foreningen ikke ha veiforbindelse mellom Granheimlia
og Dyster-Eldor, og ønsker en lav utnyttelsesgrad i området. De forventer også at det
blir utredet konsekvenser for trafikkflyten langs Hogstvetveien.

Granheimlia understreker at de som beboerforening vil være en pådriver for en mest
mulig positiv utvikling av dette området i dialog med kommunen.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Løsninger for overvannshåndtering er høyt prioritert i kommunen, og vil inngå som en
naturlig del av reguleringsprosessen. Det vil også utarbeides en risiko- og
sårbarhetsanalyse som følger planen, i tråd med føringene gitt av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Øvrige synspunkter er tatt til orientering.

Vurdering av saken:
Overordnede myndigheter har gjennom høringen gitt positive tilbakemeldinger på
planprogrammets form og innhold, og har i likhet med rådmannen tillit til at
planprogrammet vil gi et godt grunnlag for videre planarbeid. Øvrige høringsuttalelser
vitner om et sterkt engasjement i saken, som er å betrakte som en ressurs for det
videre arbeidet med reguleringsplanen.

Det er et mål å få gjennomført en konsekvensutredning med henblikk på
miljøpåvirkninger og biologisk mangfold som vil være så grundig som mulig, innenfor
rimelighetens grenser. Rådmannen mener planprogrammet gir et godt grunnlag for å
få gjennomført en slik utredning, men det må understrekes at forhold som nevnes i
planprogrammet ikke nødvendigvis er å anse som en endelig sjekkliste, men danner
grunnlag for dialog med en ekstern utreder. Forhold som er nevnt i
høringsuttalelsene, er å betrakte som relevante punkter å diskutere under
utarbeidelsen av en konsekvensutredning.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for teknikk og miljø fastsetter planprogram for
Dyster Eldor II, datert 15.11.2013.
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HTM-11/14
R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - Søknad om dispensasjon
fra rekkefølgekrav
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04444-12
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 11/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra rekkefølgekrav
i reguleringsplan for Campus Ås.

Vilkåret for dispensasjonen er at gående og syklende sikres på en forsvarlig måte
under anleggsperioden, og at gang- og sykkelveien langs Kirkeveien skal være ferdig
opparbeidet før barnehagen i Utveien 4 (OP17) gis brukstillatelse.

Ås, 14.2.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Tidligere politisk behandling:
R-255 Reguleringsplan for Campus Ås, vedtatt av kommunestyret 20.6.2012.

Vedlegg som følger saken trykt:
1. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav, datert 6.12.2013.
2. Reguleringskart, datert 22.11.2013.
3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.12.2013.
4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 3.2.2013.
5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 4.2.2013.
6. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 24.1.2013.

Utskrift av saken sendes til:
Statsbygg v/Einar Skåre, Postboks 8106 Dep., 0032 Oslo

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken
I reguleringsplanen for Campus Ås, vedtatt 20.6.2012 er det et rekkefølgekrav knyttet
til lokalisering av ny barnehage ved krysset Kirkeveien/Utveien. Eksisterende
barnehage, Åkebakke barnehage, er lokalisert inne på Campusområdet.

«Gang- og sykkelveien langs østsiden av Kirkeveien, fra Meierikrysset opp til Utveien
6, skal ferdigstilles før det gis igangsettelse til byggingav barnehage i Utveien 4
(OP17).».
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Det er mottatt en søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen
fra prosjekteringsgruppen i Statsbygg AS. Statsbygg søker om å forskyve tidspunktet
for ferdigstillelse av gang- og sykkelvei langs østsiden av Kirkeveien. Statsbygg
begrunner søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan med fremdriften av
byggeprosjektet på OP5 (nye Veterinærhøgskolen/Veterinærinstituttet, plassert
nordvest for Urbygningen).

For å bygge gang- og sykkelveien trenger Statsbygg tiden fram til sommeren 2014
for å utarbeide byggeplan, innhente nødvendige godkjenninger, utlyse
anbudskonkurranse og engasjere entreprenør. Dersom gang- og sykkelveien er
ferdig høsten 2014 vil det være et halvt år til barnehagen må være ferdig bygget og
innredet. Statsbygg vurderer dette som for kort tid. Videre påpeker de at
konsekvensene vil bli store, dersom barnehagen ikke blir ferdig i tide, da dette vil
forsinke oppstart av tomtearbeidene på OP5.

Statsbygg vurderer nåværende trafikkmengde på Kirkeveien som begrenset, og
påpeker at det finnes alternative veier som beboerne øst for Kirkeveien kan benytte.
Videre mener de at behovet for gang-/sykkelvei først oppstår når barnehagen åpner.
Avslutningsvis understreker Statsbygg at en dispensasjon vil løse et stort
framdriftsproblem knyttet til gjennomføringen av byggeprosjektet på OP5.

Innkomne forhåndsuttalelser:
Totalt er det innkommet tre uttalelser.

1. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 3.2.2013.
2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 4.2.2013.
3. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 24.1.2013.

Oppsummering av uttalelser fra overordnete myndigheter:
1. Statens vegvesen, datert 3.2.2013.

Statens vegvesen mener at behovet for gang- og sykkelvei vil langs østsiden
av Kirkeveien vil være størst i forbindelse med drift av barnehage i Utveien 4.
En endring i rekkefølgekravet, som omsøkt, anser Statens vegvesen som ikke
å være i konflikt med deres interesser. Utover dette har Statens vegvesen
ingen ytterlige merknader.

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 4.2.2013.
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen foretar en nøye vurdering ut fra
lokale forhold etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19, og anbefaler
at kommunen i denne saken vurderer trafikkforholdene i anleggsfasen
spesielt, også med hensyn til utbyggingen på Einarstujordet. Videre viser
fylkesmannen til aktuelle overordnede føringer som skal ivaretas i kommunens
vurdering av dispensasjonen, jf. fylkesmannens forventningsbrev til
kommunene av 4. mars 2013 og til fylkesmannens og fylkeskommunens
dispensasjonsveileder.

3. Akershus fylkeskommune, datert 24.1.2013.
Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de
interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom
kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- og
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bygningsloven § 19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Fylkesrådmannen minner om
kommunens adgang til å stille vilkår.

Vurdering med begrunnelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19 har kommunen rett til å gi dispensasjon fra
bestemmelser. Det bør merkes at kommunens adgang til å gi dispensasjoner er
betydelig innskrenket etter den nye plan- og bygningsloven.

Fra plan- bygningsloven § 19-2:
«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. (…) Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet.»

Som planmyndighet har kommunen ansvaret for at innbyggernes sikkerhet, herunder
trafikksikkerhet, ivaretas på en god måte. Anleggsvirksomheten på Einarstujordet
medfører allerede økt trafikk på strekningen Kirkeveien, og utbygging av ny
barnehage vil ytterligere forverre situasjonen. Rekkefølgekravet ble fastsatt nettopp
for å sikre gående og syklende under anleggsperioden. Rådmannen er derfor kritisk
til Statsbyggs tilnærming til saken. At det tar tid å frigjøre tomter, innhente
godkjenninger og utlyse anbudskonkurranse m.m. burde være kjent.

Fra plan- bygningsloven § 19-2:
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.»

Samtidig vurderer rådmannen konsekvensene for Åkebakke barnehage, ved å avvise
søknaden om dispensasjon, som svært alvorlige. Dersom barnehagen i Utveien 4
ikke er ferdigstilt til arbeidene på OP5 begynner, vil Åkebakke barnehage bli omringet
av anleggstrafikk. For å unngå ulempen dette vil medføre kan kommunen dispensere
fra rekkefølgekravet, og forskyve tidspunktet for ferdigstillelse av gang- og
sykkelveien. Vilkåret for å gi en dispensasjon må være at gående og syklende sikres
på en forsvarlig måte på denne strekningen under anleggsperioden, og at gang- og
sykkelveien er ferdig opparbeidet samtidig med barnehagen. Konsekvensene av å gi
dispensasjon er at man fraviker den opprinnelige planen og de vurderingene som
ligger bak denne.

Konklusjon:
Rådmannen har foretatt en konkret vurdering av saken, og har kommet fram til at
hensynet til barna i Åkebakke barnehage synes mer tungtveiende enn andre hensyn.
Rådmannen foreslår at dispensasjon gis da fordelene ved å gi dispensasjon synes
større enn ulempene.
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HTM-12/14
Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05807-9
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 12/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens
§ 20-1, opprettelse av permanent plantesalg på gnr 27 bnr 1, Gamle Mossevei 9.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg 2. Situasjonskart/utomhusplan
Vedlegg 3. Tiltakshavers redegjørelse
Vedlegg 4. Innsigelse fra nabo på gnr 27 bnr 7
Vedlegg 5. Innsigelse fra nabo på gnr 42 bnr 4
Vedlegg 6. Innsigelse fra nabo på gnr 47 bnr 7
Vedlegg 7. Innsigelse fra nabo på gnr 43 bnr 6
Vedlegg 8. Uttalelse fra landbrukssjefen.
Vedlegg 9. Uttalelse fra seksjonsleder vei osv.
Vedlegg 10. Kommentarer til innsigelser fra tiltakshaver.

Vedtak i saken sendes til:
Per-Christian Saxebøl, Bråtenveien 25, 1430 ÅS
Espely Gartneri Rolf Kristiansen, Tomtaveien 85, 1449 DRØBAK
Marius Brenden og Anita Løe, Gamle Mossevei 25, 1430 ÅS
Per Olav og Marianne Skjervold, Gamle Mossevei 5, 1430 ÅS
Ola og Margaret Sørhagen, Gamle Mossevei 26, 1430 ÅS
Barbro Dahlberg og Mikael Ohlson, Gamle Mossevei 16, 1430 ÅS
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om opprettelse av permanent plantesalg i Gamle Mossevei 9.
Se vedlegg . Det har vært drevet plantesalg på eiendommen med midlertidig tillatelse
de to siste sesongene. Nå søkes det om endret atkomst til plantesalget. Se vedlegg .
Det er innkommet 4 merknader på tiltaket.

Fakta i saken
Eiendommen er i kommuneplan for Ås 2011-2023 avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsområde (LNF)

Per-Christian Saxebøl har på vegne av Rolf Kristiansen, Espely Gartneri, søkt om
etablering av permanent plantesalg på gnr 27 bnr 1, Gamle Mossevei 9. Det er kun
gårdstunet, samt noe dyrkbar mark som omfattes av tiltaket. Se vedlegg 1, 2 og 3.
Det er tidligere gitt midlertidig tillatelse til å drive plantesalg på eiendommen for et år
av gangen, i to år, sesongene 2012 og 2013.

Søknadene om midlertidig bruk til plantesalg ble lagt fram for Landbrukssjefen i Follo.
Han uttalte at utsalget kom inn under begrepet Landbruk +, og hadde ingen
innvendinger mot tiltaket.

Søknaden om permanent utsalg er igjen lagt fram for Landbrukssjefen. Tiltaket tar nå
en liten del av dyrket mark. Landbrukssjefen mener at dette arealet er vanskelig å
bruke med dagens landbruksmaskiner, og at det er et svært lite areal, ca. 60 m2. Han
har ingen innvendinger mot den nye søknaden. Se vedlegg 8.

Saken er lagt fram for Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv på kommunalteknisk
avdeling. Hun har ingen innvendinger til den planlagte nye inn-/utkjøringen. Se
vedlegg 9.

Gamle Mossevei er sterkt trafikkert av trailertrafikk til og fra Tonerud Transport AS`
terminal.

Ås kommune har vært i muntlig kontakt med Mesta Eiendom AS, hvor det bekreftes
at deler av Mestas virksomhet flyttes tilbake på eiendommen.

Tiltakshavers skriftlige vedlegg til søknaden:
Tiltakshaver ønsker å fortsette med salg av blomster som foregående år. Endring av
atkomst skaper rikelig med frisikt og parkeringsplasser inne på tunet. Salget vil
foregå i tiden april til juli. Eksisterende reklameplakat ønskes beholdt. Ut fra
foregående års ligger trafikken i snitt på 5-10 biler per time. Se vedlegg 3.
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Nabovarsel:
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3,
og det er innkommet 4 merknader.

Naboer på gnr 27 bnr 7 skriver:
At beboere i Gamle Mossevei har et generelt problem med støy i forbindelse med
støy på grunn av E6. Selv etableringen av Bauhaus og kjøpesenteret Outlet i Vestby
nord har gitt økt trafikk, da mange velger å kjøre til disse utsalgene via Gamle
Mossevei framfor E6. I tillegg har nabolaget store problemer med Tonerud
Transports næring i Gamle Mossevei 29. Et hagesenter har åpningstider
ettermiddager og søndager, noe som vil bidra til å øke trafikken i veien på de
tidspunkter hvor de fleste er hjemme og har ønske om å benytte hagene sine.
Naboen råder derfor kommunen til denne gang å tenke over konsekvensene en slik
endring vil gi for nabolaget. Se vedlegg 4.

Naboer på gnr 43 bnr 6 skriver:
At de ikke kan akseptere atkomst rett imot deres atkomst, eller bruk av eiendommen
som et permanent utsalgssted av blomster. Et slikt utsalg vil medføre en markant
økning av trafikk i veien. En slik økning vil være meget farlig og forstyrrende, spesielt
på bakgrunn av dagens trafikksituasjon, som er elendig på grunn av trailere fra og til
Tonerudterminalen. Se vedlegg 7.

Naboer på gnr 47 bnr 7 skriver:
At de ikke har noe imot gartneriet eller dets eier, men imotkonsekvensene av det
omsøkte tiltaket. Første merknad handler om bruksendring fra landbruksformål til
hagesenter. Den andre protesten gjelder trafikksikkerheten. Området søknaden
gjelder ligger like ved bolighus og ved en vei som allerede har en helt uakseptabel
trafikkmengde med tanke på veistandard. Økt trafikkmengde på denne smale veien
rundt uoversiktlige hushjørner er direkte farlig både for kjørende og
fotgjengere/skolebarn. Naboene skriver også at de har hørt atMesta skal flytte deler
av sin virksomhet tilbake til Gamle Mossevei 29. Den tredje merknaden gjelder støy.
Et hagesenter på denne tomten vil gi beboerne ytterligere støybelastning fra trafikk 7
dager i uken, med åpningstider ut over kveldene. Den fjerde merknaden gjelder
utformingen av atkomsten. De håper Ås kommune tenker igjennom konsekvensene
for beboerne langs Gamle Mossevei og at de ikke tillater ytterligere ødeleggelse av
livskvaliteten deres. Se vedlegg 6.

Naboer på gnr 42 bnr 2 skriver:
Gartneriet har drevet i 2 sesonger til sterk sjenanse for naboene. Aktiviteten
innebærer stor trafikkøkning i det allerede uoversiktlige kryssetmellom Rv.152 og
Gamle Mossevei. Det har medført en rekke kollisjoner med og uten personskade. I
perioder er det trafikkork, og mye «kreativ» parkering.

Beboerne i Gamle Mossevei er allerede frustrert og desperate som følge av den
uholdbare trafikksituasjonen knyttet til Tonerud Transport. Det kan ikke være riktig at
beboerne skal påføres ytterligere trafikkplager. Døgnkontinuerlig trafikkstøy som
hindrer nattesøvn og skaper sterkt redusert bokvalitet, samtidig med en frustrasjon
over en kommunal saksbehandling som ikke ser ut til å ta beboernes belastning inn
over seg. Dette området er IKKE regulert til næringsvirksomhet, det er IKKE
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tilrettelagt for stor trafikk. Forslaget om bruksendring og ny adkomst er derfor
uakseptabelt. Flytting av atkomst vil kun flytte problemet.

Vi aksepterer ikke denne snikendring av området til næringsvirksomhet. Vår
forventning til kommuneadministrasjonen er tvert imot at det snarest gjennomføres
tiltak som reduserer trafikkbelastningen for beboerne i området. Det er urimelig at vi
som grunneiere i årevis skal lide for en feil begått av andre. Vi ønsker at kommunen
tilrettelegger for næringsvirksomhet i Ås kommune, men ikke i boligstrøk. Vi forventer
at kommunen denne gangen tar ansvar for ikke å påføre grunneierne ytterligere
belastning. Gamle Mossevei er ikke et alternativ for trafikk til næringsvirksomhet.
Eneste akseptable alternativ må eventuelt være å etablere en ny adkomst fra
nåværende rundkjøring, med adkomst parallelt med E-6 og effektiv støyskjerming
mot Gamle Mossevei og boliger langs denne veien. Se vedlegg 5.

Tiltakshavers kommentar til naboprotester:
Tiltakshaver sitter igjen med et inntrykk av at utsalget har vært velkomment og at det
har vært et fint innslag i bygda.

Problemer med trafikkavviklingen skyldes for liten parkeringsplass. Dette er utbedret
slik at den blir 3 ganger så stor. Den store trafikken varer kun et par uker i mai.
Resten av tiden er det ingen problemer. Trafikkulykker på grunn av trafikken til
plantesalget er ukjent for tiltakshaver.

Tiltakshaver bemerker at området ikke kun er et boligområde. Plantesalget må sees
som et alternativ til landbruket.

Til sist skriver tiltakshaver at om det skulle bli avslag på permanent drift, håper han at
han kan drive sesongen 2014, for å avvikle virksomheten. Det er allerede bestilt
varer for kommende sesong. Se vedlegg 8.

Miljømessige konsekvenser:
Det vil bli økt trafikk på Gamle Mossevei fra Drøbakveien til ny atkomst til
plantesalget, på sørsiden av gårdstunet til Gamle Mossevei 9.

Vurdering med konklusjon:
Landbrukssjefen har ingen innvendinger mot tiltaket. Plantesalget ligger i stort sett på
eksisterende tun, og den delen som er dyrket mark, er vanskelig tilgjengelig for
moderne landbruksmaskiner.

Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv på kommunalteknisk avdeling har ingen
innvendinger til den planlagte inn-/utkjøringen. Hun vurderer den omsøkte atkomsten
som bedre enn eksisterende atkomst, som nesten ligger ute ved krysset med Fv.
152.

Det vises vilje til å bedre forholdene ved plantesalget ved å opprette ny atkomst.
Dette vil bedre trafikkforholdene i krysset Gamle Mossevei XDrøbakveien, hvor
atkomsten har ligget de to sesongene tiltaket har vært i drift. Når atkomsten flyttes, vil
av- og påkjøring til Gamle Mossevei blir mer oversiktlig.
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Plantesalget vil holde åpent i tiden ca. april - juli. Det vil si at store deler av året er det
ingen drift på eiendommen. Men driften foregår i den lyse delen av året, hvor
naboene er mest ute, både på veien og i havene sine. Erfaring fra tidligere drift viser
en trafikkmengde på 5-10 biler per time. Er åpningstiden 8 timer om dagen vil det si
opp mot 80 biler per åpningsdag. Bilene som skal kjøre inn til plantesalget bruker
bare en de første 120 meterne av veien.

Veien er sterkt belastet av store lastebiler til og fra Gamle Mossevei 29, hvor Tonerud
Transport AS holder til. At Mestas virksomhet flyttes tilbake til Gamle Mossevei 29,
øker trafikken av både små og store kjøretøy i veien, og detomsøkte tiltaket vil gi
ytterligere økning i trafikken. Naboinnsigelsene er massive. Rådmannen har
kunnskap om de store utfordringene trafikkforholdene i veien har. Kommunen har
ingen hjemmel for å avslå søknaden, men dette er en kontroversiell sak, og den blir
derfor lagt fram for hovedutvalg for teknikk og miljø til avgjørelse.

Rådmannen ser at ytterligere trafikk på veien i tillegg til eksisterende trafikk ikke er
heldig, men innstiller likevel under tvil på at tiltaketgodkjennes. Hvis Hovedutvalg for
teknikk og miljø godkjenner tiltaket, gjøres det oppmerksom på at det er kan
påklages, og en eventuell oppstart av plantesalget gjøres på egen risiko.

Kan vedtaket påklages:
Ja.
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HTM-13/14
Gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216 - Nybygg - 7 Tomannsboliger -
Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/06158-10
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 13/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan (R-102) vedrørende gesimshøyde på
gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216.

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner i medhold av plan- og
bygningslovens §§ 20-1 og 28-7 med vedtekt for Ås kommune
situasjonskart/utomhusplan for gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216, kart revidert
23.01.14.

3. Rådmannen gir i medhold av pbl. § 22-3 ansvarsrett til Julia Yran sivilarkitekt
mnal som ansvarlig søker.

4. Tiltaket tillates ikke igangsatt før kommunen har godkjent en byggesak for hvert
enkelt boligbygg –dvs. gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

5. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir rådmannen myndighet til å behandle søknad
for hvert enkelt hus

Ås, 11.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
Vedlegg 1. Dispensasjonssøknad
Vedlegg 2. Revidert situasjonskart/utomhusplan
Vedlegg 3. Revidert Snitt AA
Vedlegg 4. Snitt BB
Vedlegg 5. Snittegning
Vedlegg 6. Prinsippsnitt
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Vedlegg 7. Vegprofil
Vedlegg 8. Merknad fra naboer i Eikelia og Eikelibuen
Vedlegg 9. Merknad fra nabo i Hareåsen 12 b
Vedlegg 10. Uttalelse til nabomerknader

Andre dokumenter:
Alle sakens dokumenter ligger i sak nr. 13/06158

Vedtak i saken sendes til:
Julia Yran sivilarkitekt mnal, KONGEN, Frognerstranda 2, 0500 OSLO
Stein Erik Lundblad, Sjøskogenveien 35, 1407 VINTERBRO
Espen og Nina Molund, Eikelia 30 A, 1407 VINTERBRO
Bjørn Oskarsson og Benedicte Green, Eikelia 30, 1407 VINTERBRO B
Øyvind og Mirjam Frislie, Eikelia 30 C, 1407 VINTERBRO
Kjell-Erik og Eilin Kaeby Gillesen, Eikelibuen 15, 1407 VINTERBRO
Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken, Eikelibuen 13, 1407 VINTERBRO
Marius Eidet og Charlotte Nergaard, Hareåsen 12B, 1407 VINTERBRO

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det søkes om oppføring av 7 tomannsboliger i Eikelia. Tiltaket søkes oppført på 4
eiendommer. Eiendommene må sammenføyes. Det er innkommet 2 nabomerknader,
den ene fra eiere av 5 eiendommer. Det søkes om dispensasjon fra maksimal tillatt
gesimshøyde.

Fakta i saken:
Eiendommene omfattes av reguleringsplan for Homannskollen og Pollenga (R-102),
vedtatt av kommunestyret 24.10.90, og er avsatt til byggeområde for boliger.
Julie Yran sivilarkitekt mnal har på vegne av Stein Erik Lundblad sendt inn forslag til
bebyggelse på gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216. Byggene er i to etasjer og
sokkeletasje. Garasjene er plassert i sokkeletasjen. Garasjene tilfredsstiller krav til
parkeringsarealer. Tomtearealet utgjør til sammen 8672 m2, og med et totalt bebygd
areal (BYA) for boligene på 1035 m2, vil grad av utnytting bli 12 % BYA.
Det står 2 boliger på eiendommene i dag. Boligen i nord skal rives, boligen i sør skal
beholdes. Den er medregnet i % BYA. Samtlige boliger vil få privat uteplass på
verandaer og på terreng utenfor. Vest på eiendommen vil det være felles
oppholdsareal.
Det er sendt inn søknad om dispensasjon fra gesimshøyder på tomannsboligene. Se
vedlegg 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
Det vil bli opparbeidet ny avkjørsel fra Eikelia. Se vedlegg 7.

Nabovarsel:
Det er sendt ut nabovarsel i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
innkommet 2 merknader. En av merknadene er innsendt av eiere av 5 boliger.
Eiere av gnr 107 bnr 231, Eikelia 30 A, B og C, gnr 107 bnr 232 og gnr 107 bnr 57,
skriver at det omsøkte tiltaket vil påvirke nærmiljøet generelt, og oss spesielt.
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Naboene skriver at de opplever utbyggingen som massiv og som et brudd på
intensjonen med reguleringsplanen. For disse eiendommene, som ligger mellom 10
og 20 meter nedenfor vil utbyggingen virke stor og ruvende. Det er inntegnet
romslige vindusflater, og samtlige boliger er vendt mot oss. Det finnes flere
alternativer for utbygging av tomtene, for eksempel lavere og færre hus.
Naboene ser ingen grunn til at reguleringsplanens bestemmelser om gesimshøyde
fravikes, og oppfordrer søker til dialog for en best mulig
Naboene skriver at atkomsten til de 15 boenhetene er tenktover en bratt og svingete
vei med innkjøring fra Eikelia tett skog i Eikelia 15 og en fjellknaus mellom Eikelia 15
og 17 vil vanskeligjøre sikten. Noe som vil utgjøre en betydelig fare for ulykker. Veien
blir brukt som skolevei og eneste mulighet ved daglig ferdsel. Eikelia går forbi den
populære lekeplassen inne i boligområdet, og trafikkmengden vil bli ytterligere
trafikkert om søknaden innvilges. Veien må derfor bedres med gjerder og
fartsdumper. Naboene ønsker at søker utarbeider løsninger som ivaretar
trafikksikkerheten.
Den planlagte grillplassen vil være til sjenanse for boligene nedenfor, spesielt
Eikelibuen 13 og 15.. Naboene oppfordrer søker til å bidra til utbygging og
oppgradering av områdets felles lekeplass og møtested 100 meter unna det
planlagte grillområdet.
Naboene ønsker mer informasjon om følgende punkter:

- Søppelhåndtering
- Eventuell bevaring av eiendommenes flotte trær, og hvordan
- Hvilken sikring av omgivelsene ved sprengningsarbeider
- Alternativ parkering vinterstid, hvor veien inn på området kanskje ikke kan

brukes
Å bygge 14 nye boenheter er et stort inngrep i et nabolag. Vi henstiller derfor søker
om å gå i dialog med naboer både på oversiden og på nedsiden av tomtene. Før
punktene over er endret til det bedre og tryggere, og spørsmålene besvart, mener vi
at søker ikke skal få tillatelse til å bygge. Vi ber derfor om at kommunen avslår
søknaden. Se vedlegg 8.

Eiere av Hareåsen 12 B, skriver: De ber om at dispensasjon fra gesimshøyde ikke
innvilges da de vil miste store deler av dagens utsikt. De nærmeste bygningene
ligger 3-4 meter over nabos uteareal. Naboer kan ikke se hvordan fordelene med å gi
dispensasjon er større enn ulempene det medfører for tilliggende eiendommer.
Dispensasjonssøknaden er ikke grunngitt. Tegninger vedlagt nabovarselet er svært
mangelfulle og uklare. Henvisninger, datomerking stemmer ikke overens og påførte
koter stemmer ikke med kart. Snittegning mangler henvisning på kart, og viser ikke
situasjon til nabobebyggelse. Det nye terrenget er ikke påført kotehøyder, men mot
deres eiendom er det planlagt skjæringer på 7-8 meter. Husene mangler
høydeanvisning.
Søker viser at det i nabovarselet henviser til tegninger framlagt i kommunen og som
ikke ligger ved varselet til naboer. Nabo kan ikke se at krav til uteareal for
boenhetene oppfylles. Nabo kan heller ikke se at dette er prosjektert på
tilfredsstillende måte, noe man må forvente før det søkes om dispensasjon. Se
vedlegg 9.
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Uttalelse til nabomerknad fra søker:
Uttalelse til naboer nedenfor eiendommene: Når det gjelder dispensasjon fra
gesimshøyde, skriver søker at boligens hovedform er innenfor
reguleringsbestemmelsene. Dispensasjonssøknaden gjelder tolkningen av hva som
er høyeste gesims mot vest. Utfallet av behandlingen vil kun påvirke takformen og
eventuelt uteoppholdsarealet. Dvs. at alternativet kan være et asymmetrisk saltak der
takflaten mot øst er liten og takflaten mot vest blir stor. Høyder, bredder og plassering
på tomten vil være den samme. Med den inntrukne 2. etasje vil husene framstå så
lave som mulig mot vest. Møneretningen følger kotene. Fra nedsiden vil bygningene
dermed ruve mindre. Husene skal ha passivhusstandard, det vil si at vindusflatene
blir mindre enn ved et «vanlig» hus. Husene er valgt plassert øst for veien. Dette gjør
at boligene ligger så langt inn i terrenget som mulig, og dermed lite ruvende for
boligene nedenfor. Carporten er også lagt inn i terrenget og reduserer inntrykket av
bygningsmassen totalt sett. Tomannsboligene er relativt små og tomten er moderat
arealmessig utnyttet.
Søknaden gjelder kun dispensasjon fra gesimshøyde. Ved søknad om
rammetillatelse vil det redegjøres for trafikkmessige forhold.
Søker vil se på naboers innspill i videre prosjektering av utomhusplan.
Når det gjelder punkter naboer ønsker mer informasjon om ser søker at dette vil la
seg løse i den videre prosjekteringen. Det er ønske om å beholde så mye som mulig
av naturtomten og eksisterende trær.

Uttalelse til nabo ovenfor eiendommene: Angående gesimshøyde, se over. På det
øverste nivået på tomtene, som berører utsikten til naboene i øst, er det lagt tre
tomannsboliger. De er plassert med tanke på at boligene bak fortsatt skal ha utsikt
mellom dem. 1. etasje-gulvet i de nye boligene ligger minimum 3 meter under 1.
etasje gulvet i boligene bak.
Den manglende dokumentasjonen som påpekes ser søker som ikke relevant for et
nabovarsel som kun gjelder søknad om dispensasjon for takform. Rammesøknad
sendes inn når dispensasjonssøknad er behandlet. Da vil nytt nabovarsel sendes ut.
Det ligger likevel ved situasjonsskisse med snittanvisning og forlengelse av
terrengsnitt som viser omriss av boligen i Hareåsen 12 C. Se vedlegg 9.

Vurdering:
Tiltaket gjelder søknad om dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshøyde og
godkjennelse av utomhusplan med plassering av bygningene. Overskridelse av
gesimshøyde oppstår fordi søker ønsker å bruke deler av 2. etasje til veranda, og
taket avsluttes derfor ved terrassen. Trekkes taket ned til veggen i vest, vil tiltaket
tilfredsstille krav i bestemmelsene.

Tomtene er regulert til boligformål. Tomtene har et stort areal men terrenget er bratt.
Alle tiltak som eventuelt vil bygges på eiendommene vil antagelig virke ruvende for
eiendommene under.

Når et område på 4 store tomter har stått ubebygd i lang tid, vil det oppfattes som
negativt for naboer som allerede bor på naboeiendommen at disse bebygges. Utsikt
vil bli endret for beboere på naboeiendommene. Dette er likevel noe som må regnes
med, når naboeiendommene er regulert til boligformål.
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De tre bygningene i øst på eiendommen er plassert på en slik måte at utsikten for de
eksisterende bygningene i øst er hensynstatt så langt det er mulig. Om taket trekkes
fram til vestvegg, vil ikke gjøre noen forskjell for disse eiendommene.

Tiltaket vil føre til at reguleringsbestemmelsenes krav til maksimal gesimshøyde
overskrides. Tiltaket vil følgelig være i strid med reguleringsplanen, og etter plan- og
bygningsloven er denne bindende. Tiltaket må derfor ha dispensasjon etter § 19-2 i
plan og bygningsloven, og etter denne bestemmelsen kan det gis dispensasjon hvis
ikke hensynene bak bestemmelsene 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.

Maksimal gesimshøyde er regulert i boligområdet for at ingen skal kunne bygge så
høye bygninger at hensynet til naboers interesser blir tilsidesatt. I dette tilfellet kan
utbygger oppføre bygningen like høy uten at reguleringsbestemmelsene blir
overskredet, ved å føre takkonstruksjonen ned til vestvegg. Det vil si at naboens
eiendom ikke blir berørt mer enn det en må regne med, når naboeiendommen
bebygges.

Søker skriver i sin redegjørelse at en del av naboenes uttalelser vil bli hensyntatt i
den videre prosjektering, f.eks. bevaring av vegetasjon. Søker vil se på naboers
innspill i den videre prosjektering av utomhusplan.

Søknaden omhandler kun søknad om dispensasjon og plassering av boligene. For
hvert enkelt hus må det sendes inn søknad om tiltak/rammetillatelse. Rådmannen
forbeholder seg retten til å stille vilkår som kan ha innvirkning på omsøkte
utomhusplan. Blant annet oppfyllelse av krav om tilstrekkelig utomhusareal.

Konklusjon med begrunnelse:
Etter en samlet vurdering, hvor hensyn til naboer og feltet som helhet er vektlagt,
mener rådmannen at det ikke vil medføre ulemper ved å gi dispensasjon. Fordelen er
at deler av 2. etasje kan brukes som terrasse, og på den måten utvide utearealet på
de bratte eiendommene. Samtidig som boligene i prinsippet ikke overskrider
reguleringsbestemmelsene. Dermed mener rådmannen at hensynene bak
bestemmelsene ikke blir tilsidesatt. Se prinsippskisse, vedlegg 6.

Kan vedtaket påklages:
Ja.



Ås kommune

HTM-14/14
Gnr 54 Bnr 350 - Tunveien, Demenssenteret - Søknad om
rammetillatelse
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/00393-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 14/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:

A. Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.)
§ 19-2 dispensasjon fra bestemmelsene i R-179 Endret reguleringsplan for
Nordre Moer. Det dispenseres fra § 3b takvinkel mellom 15 og 45 grader, slik det
er søkt om, da det anses å foreligge en klar overvekt av fordeler.

B. Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner i medhold av §§ 20-1 og 21-2 i
plan- og bygningsloven de anmeldte byggeplaner av demenssenter på gnr. 54,
bnr. 350, Tunveien, tegninger datert 23.01.2014. Nedenstående vilkår skal
oppfylles.

C. Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av pbl. § 22-3 ansvarsrett til
foretak som er listet opp i rammetillatelsen.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for teknikk og miljø.

Vedlegg:
1. Søknad om rammetillatelse
2. Situasjonsplan
3. Plan underetasje –Rammesøknad
4. Plan 1. etasje –Rammesøkand
5. Plan 2. etasje –Rammesøknad
6. Snitt –Rammesøknad
7. Fasader syd og øst –Rammesøknad
8. Fasader nord og vest –Rammesøknad
9. Utsnitt av reguleringskart R-179 Endret reguleringsplan for Nordre Moer,
10. R-179 Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for Nordre Moer

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle sakens dokumenter.
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Vedtak i saken sendes til:
W & B Arkitekter AS, Postboks 110, 3581 Geilo
Eiendomsavdelingen Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås
Kommunalteknisk avdeling Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås

SAKSUTREDNING

Sammendrag:
W & B Arkitekter AS søker på vegne av Eiendomsavdelingen i Ås kommune om
rammetillatelse for demenssenter til 30 faste beboere og 12 dagsenterpasienter samt
tilleggsfunksjoner. Senteret er planlagt plassert på Tunveien ved Moer sykehjem.

Tomteområdet er parkmessig opparbeidet. Det nye senteret skal være knytte til
Tunveien 5 med en takoverbygd gangforbindelse og kuvert.
Det bygges i to etasjer med kjeller og loft.

Fakta i saken:
Saken har vært til politiskbehandling i
Plankomiteen sak nr. 19/13 den 06.11.2013
Formannskap sak nr. 75/13 den 20.11.2013
Kommunestyret sak nr. 82/13 den 11.12.2013.

Bygningen er prosjektert til 30 faste beboere og 12 dagsenterpasienter. Den vil også
fungere som sentral for personalfunksjoner for Tunveien 5 og Tunveien 7.
Endelig prosjektering av tiltak er foretatt ut ifra det oppdaterte romprogrammet R4
datert 25.10.2013.

Det nye senteret skal inneholde:
4 skjermede avdelinger med henholdsvis 7 og 6 plasser per avdeling
1 ekstra skjermet avdeling med 4 plasser
2 dagsenter
Fellesrom for beboerne: sanserom, erindringsrom, velværerom, oppholdsrom
med kjøkken mm.
Rom for personale og pårørende. Garderober, overnattingsrom mm.
Administrasjon.
Tekniske rom og lager, plassert i kjeller
Parkeringsplasser i kjeller 29 stk, herav 4 stk for HC.
Parkeringsplasser ved hovedinngang 6 stk, herav 1 stk for HC.

Bebygd areal inklusiv åpne arealer og kulvert
(BYA)

2.357 m2

Bruksareal fordeles på denne måten (BRA):
Bruksareal for 1. etasje 1.635 m2

Bruksareal overdekt uteareal for 1. etasje 157 m2

Bruksareal for 2. etasje 1.662 m2

Bruksareal overdekt uteareal for 2. etasje 71 m2
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Oppvarmet bruksareal kjeller 805 m2

Parkeringskjeller 1.081 m2

Kulvert til T5 47 m2

Loft 356 m2

Bruksareal i alt (BRA) 5.814 m2

Arkitekten beskriver oppgavene som krevende på grunn av tomtens begrensede
størrelse og tilpasningen til de eksisterende bygninger. Arkitektens opprinnelige ide
om utformingen har tatt utgangspunkt i en borg med to bygningskropper og
kommunikasjon i det fri gjennom felles hage. Brukerne har ønsket en mer kompakt
løsning med innvendige forbindelseslinjer/korridorer.
Prosjektet er underveis gjort mye større, fra 15 til 30 plasser, og bygningskroppen er
blitt betydelig mer kompakt. Hver avdeling har dog direkte utgang til skjermede
uteplasser og det er tre sansehager.

Bakgrunn for saken:
Ås kommune har gitt W & B arkitekter AS i oppdrag å prosjektere et nytt
demenssenter. Oppdragsgiver/tiltakshaver er Eiendomsavdelingen Ås kommune.

I kommunestyrets vedtak 11.12.2013 er prosjektets investeringsramme økt til 125
mill. kr., slik rådmannens forslag til Handlingsplan med økonomiplan for 2014-2017
viser.

Bygningsmessige opplysninger:

Adkomst og varelevering:
Adkomst skjer nordfra. Hovedinngangen er tydelig markert med anlegg av
rundkjørsel og 6 parkeringsplasser mot øst. Innkjøring til parkeringskjeller med
varelevering ligger rett nord for hovedinngangen.

Brannteknisk konsept:
Brannteknisk rapport er under utarbeidelse. Prosjektet er plassert i risikoklasse 6 og
bygningsbrannklasse 2.
Bygget skal full sprinkles og deles i to brannseksjoner for sikker rømning.
Det er foreløpig ikke laget branntegninger for tiltaket, men de skal innsendes ved
søknad om igangsettingstillatelse. Bygget er særskilt brannobjekt.
Det er prosjektert adkomst for utrykningskjøretøyer, innenfor radier på 50 m.

Tekniske installasjoner:
Det vil bli installert balansert ventilasjon i hele bygget i henhold til gjeldende
forskrifter for sykehjem.

Oppvarming av bygget:
Oppvarming av bygget vil skje via grunnvannsboret varmepumpesystem supplert
med EL-kjel. Varmepumpesystem vil også gi tilskuddsvarme til
varmtvannsbeholderne samt til å kjøle ned ventilasjonsluften i sommerhalvåret.

Heis og trapp:
Det er to hovedtrapper som ligger ved siden av hver sin heis. Begge heiser er
dimensjoner for transport av sykeseng. Heisene benyttes også som personheiser.
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Heisene har nødvendig snuareal for rullestol og det er manøvreringsareal foran
heisene.
Trapper har bredde minimum 1,2 meter. Trappeneser markeres med kontrastfarger
og trapperommet skal være godt belyst.

Lyd og akustikk:
Demenssenteret er en institusjon der det stilles strenge krav til lydreduksjon.
I prosjekteringen av bygget er det lagt til grunn verdier fra NBI 524.321
Lydklasse/lydgjennomgang. Det gjelder lydkrav for både lydgjennomgang i den
enkelte avdeling og mellom avdelingene. Det gjelder også lydgjennomgang fra
avdelingene og ut til omgivelsene.

Tak:
Det er delt opp i mange tak med vinkel mellom 8 og 30 grader. Det er søkt om
dispensasjon for takvinkelen. Overflate utføres med listetekking.

Fasader:
Arkitekt opplyser at man arbeider med utforming av fasadene. Franske dører skal
sannsynligvis endres til annen vindusløsning i nært samarbeid med brukerne.

Materialer:
Utvendig: Lys tegl i kombinasjon med brannhemmebehandlet treverk/ platekledning.
Innvendig: Gipsplater med sponplater bak, våtromsplater på bad,
brannhemmebehandlet treverk i fellesrom, tegl i fellesrom og korridorer. Belegg på
gulv.

Universell utforming.
Tiltaket prosjekteres og gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter.

OM BYGGESAKEN

Bakgrunn/Reguleringsmessige forhold:
For området gjelder reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for Nordre
Moer (R-179) vedtatt av kommunestyret den 29.03.2000 med mindre vesentlig
endring 03.07.2000. Området er regulert til byggeområde for boliger, trafikkområde
og friområder/park. Tiltaket ligger innenfor område B1 på reguleringsplanen.
Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % av tomtens nettoareal. Innenfor område
B1 og B3 skal høydeforskjellen mellom møne og laveste terreng ikke overstige 12,5
meter.

Dispensasjon:
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold:

fra § 3b takvinkel mellom 15 og 45 grader i reguleringsbestemmelsene i R-
179 Endret reguleringsplan for Nordre Moer.
og § 3j krav om arkeologisk undersøkelse.
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Det anses ikke som nødvendig å søke om dispensasjon fra § 3j, da området er frigitt i
henhold til brev fra Universitetets Kulturhistoriske Museer, datert 21.07.2003 og brev
fra Riksantikvaren med melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger på Nordre
Moer, datert 16.09.2005.

Om dispensasjon fra § 3b gjelder at pbl. § 19-2 setter som forutsetning for å gi
dispensasjon at det foreligger en klar overvekt av fordeler. Det må således vurderes
om de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom
dispensasjon gis.

Ansvarlig søker anfører følgende fordeler:
Ved å redusere takvinkelen reduseres bygningen visuelle virkning,

hvilket er viktig da tomten er inneklemt mellom eksisterende bygninger. En
bratt takvinkel ville gi unødvendig store høyder.

En reduksjon av den visuelle høyde er også viktig da bygningen ligger
inn til et spesialområde for bevaring og det tas hensyn til de store eiketrær.

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden, og det er ikke innkommet
merknader.

Kommunen vurderer dispensasjonsforholdet slik:
Det er i området fra tidligere varierende takvinkler, det vil derfor ikke være noe
enestående eksempel, og vil dermed tilpasses området omkring.
Viktigheten av å redusere bygningens visuelle virkning anses for å være en
tungtveiende grunn. Fordi man velger å plassere så stor en bygning mellom
eksisterende bygg, med utgangspunkt i samlokaliseringen, er det viktig å få
den til å fremstå så moderat som mulig.

Konklusjon: Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en klar overvekt av
fordeler som taler for dispensasjon. Kommunen finner ikke at hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens §
21-3. Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere.

Særlige forhold:
Undersøkelser i grunnen er utført av Universitetets Kulturhistoriske Museer, datert
21.07.2003 og brev fra Riksantikvaren med melding om ferdigstilte arkeologiske
utgravninger på Nordre Moer, datert 16.09.2005.

Brukermedvirkning. Representanter for personalet på Tunveien 5 og 7 har vært med
i hele planleggingsprosessen. Det har vært et tett samarbeid hvor man har nyttiggjort
seg av erfaringer fra bruken av de to tidligere bygg. Brukerne opplyser at de har vært
med i en konstruktiv dialog for å få til et best mulig løsning både for beboerne og
personalet i det nye bygget.
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Ansvarlig søker fremskaffer følgende uttalelser/dokumentasjon:
Mattilsynet er kontaktet, de kan først uttale seg når kjøkkenet er
detaljprosjektert.
Uavhengig kontrollerende. Søknad om ansvarsrett for kontrollerende
brannprosjektering er innsendt. Alle andre uavhengig kontrollerende
innsendes i henhold til veileder for uavhengig kontroll nr. 15.130.

Kommunen sender tiltaket til uttalelse hos følgende instanser:
Søndre Follo Brannvesen IKS
Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
Ås eldreråd (ER)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Utbyggingsarealet utgjør endel av tomten 54/350 som allerede i dag er benyttet til
boliger i demensomsorgen. Det er derfor forståelig at man ønsker en
samlokalisering som gir mest mulig rasjonell drift.
Tiltaket er planlagt med parkeringskjeller og krever en ny adkomst. Parkering i
kjeller anses å være nødvendig for å bevare hensynssonen rundteiketrærne.
Ved forhåndskonferansen var tiltaket av noe mindre omfang. Størrelsen på tiltaket
har økt betraktelig. Det nye demenssenteret vil gi et noe tettere bebygd område på
Tunveien. Det hadde dog vært ønskelig med litt mer luftvest for bygningen, selv
om avstandskrav til annen bygning er ivaretatt.
Tiltaket er godt gjennomarbeidet. Brukerne har vært med i planleggingsprosessen
og det er planlagt plass for 30 beboere og 12 dagsenterpasienter samt
fellesfunksjoner. Bygningsmyndighetene vil kreve oppdaterte fasader for å
forsikres seg om at lysinslipp og bruken blir i henhold til TEK 10 §§ 12 og 13 samt
Byggforskserien 220.340 Bogrupper for personer med demens.
Det er søkt om begrunnet dispensasjon for takutformingen og rådmannen ser det
vil være av stor betydning å dempe bygget volum.
Sansehagene mot øst er delvis plassert i spesialområdet for bevaring rundt
eiketrærne. Rådmannen finner det i utgangspunktet ikke ønskelig, men ved en
nennsom utforming og etter utredning fra fagperson, ser man det som en mulig
løsning med tilpasninger.
Søknaden er, med den innvilgede dispensasjonen, i samsvar med gjeldende
regulering, lov og forskrift. Rådmannen kan ikke se at utbyggingen vil medføre
ulemper for omkringliggende bebyggelse og miljø ut over det som forventes ved
fortetting generelt.
Tiltaket er universelt utformet med lett synlig og trinnfri hovedatkomst. Det er viktig
at det også ved videre gjennomføring og innredning ivaretas UU for demens.

RAMMETILLATELSE med vilkår

Delegert sak nr: 14/00393

Det er innsendt søknad om rammetillatelse for det nye demenssenter i Ås kommune.
Søknaden er mottatt 27.01.2014.
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Tiltak: Demenssenter og riving av uthus
Tiltakets adresse: Tunveien, 1430 Ås
Gnr./Bnr. 54 / 350 Bygningsnummer:
Ansvarlig søker: W & B Arkitekter AS
Tiltakshaver: Ås kommune,

Eiendomsavdelingen v/Ole Harald Aarseth

BRA riving: 13 m2

BRA nybygg: 5.814 m2 (Herav er 228 m2 takoverdekt utomhus)

BYA parkering: 1.530 m2

BYA eksisterende: 6.552 m2

BYA nybygg: 2.357 m2

BYA nytt/totalt: 10.439 m2

Grad av utnytting: 24% Tomteareal: 42.770 m2

Følgende ansvarlig foretak tildeles ansvarsrett:

Foretaksnavn Tiltaks-
klasse
(TKL)

Funksjon
(SØK/PRO
/KPR/UTF/
KUT)

Fagområder L= Lokal
S =sentral
godkjenning

W & B Arkitekter AS
847647 132

2 PRO ARK - Arkitekturfaglig
prosjektering.
Arkitektur

S

Brann
Landskapsarkitektur

Siv.ing. Will Arentz AS
985060 851

2 PRO RIB - Konstruksjonsteknisk
prosjektering av
bygningskonstruksjoner

S

EM- Teknikk AS
980422 720

2 PRO RIV –
Prosjektering av
sanitæranlegg utvendig og
innvendig

S

Pro. Varmeanlegg
Pro.
Brannslukningsanlegg

ECT AS
946038 857

2 PRO (RIE) –Brannalarm og
nødlysanlegg

S

SOS Brannconsult AS
979657 447

2 Kontroll Kontroll av brannkonsept S

Ansvarlige foretak anses å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften (SAK10) slik
at godkjenning kan gis. Godkjenningen gjelder kun det aktuelle tiltaket det er søkt
om.

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at kontrollarbeidet utføres og
dokumenteres, samt at systemkravene i byggesaksforskriften er oppfylt.
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Godkjente tegninger:
Situasjonsplan A10-01, datert 23.01.2014, mottatt 27.01.2014
Plantegninger A20-01, 02 og 03, datert 23.01.2014, mottatt 27.01.2014
Snittegning A30-0, mottatt 23.01.2014, mottatt 27.01.2014

Foreløpige tegninger:
Fasadetegninger A40-101 og 102, datert 23.01.2014, mottatt 27.01.2014

Plassering og beliggenhetskontroll:
Overkant ferdig gulv i 1. etasje plassers på kote 111,30 m.o.h.

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått
igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før
følgende vilkår er oppfylt:

1. Det skal foreligge uttalelser/godkjenning fra annen myndighet fra følgende:
Søndre Follo Brannvesen IKS.
Mattilsynet
Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
Ås eldreråd (ER)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

2. Det kreves uavhengig kontroll for følgende fagområder, bygningsfysikk,
konstruksjonssikkerhet og geoteknikk i tillegg til den innsendte ansvarsrett for
uavhengig kontroll for brannsikkerhet.

3. Det skal innsendes faglig dokumentasjon med nødvendige vilkår/tiltak slik at det
tas tilstrekkelig hensyn til fredede eiketrær. Det skal vurderes om det skal gjøres
tiltak både under byggeprosessen og ved den endrede situasjonen etter
utbyggingen, slik at fredede eiketrær ivaretas.

4. Sansehagene mot øst er plassert delvis på spesialområde bevaring. Det skal
innsendes faglig dokumentasjon. Det skal innsendes egen søknad for
gjerdeløsning, hvor både plassering og utforming vurderes.

5. En oppdatert gjennomføringsplan skal være innlevert og godkjent.
6. Oppdaterte fasadetegninger skal innsendes.
7. Det skal innsendes branntegninger.
8. Ansvarlig utførende foretak for påvisning er selv ansvarlig for tiltakets plassering

og at avstander til vei og eiendomsgrenser overholdes.

Arbeider med utvendige stikkledninger samt ytterligere arbeider tillates ikke
igangsatt før følgende vilkår er oppfylt:

9. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være
godkjent av kommunalteknisk avdeling.

Forøvrig skal følgende oppfylles:

10.Ved graving på kommunal grunn, herunder vei, skal gravemelding innsendes til
Kommunalteknisk avdeling. Graving på privat grunn må ikke påbegynnes før
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eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om dette gis hos Geomatikk AS, tlf.
09146.

11.Tilknytningsgebyr for vann- og avløp skal være innbetalt til kommunekassen
senest ved tilknytning.

12.Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra
rørlegger.

13.Vannmåler skal installeres og fås ved henvendelse til Ås kommune. Årsgebyret
for vann og avløp skal betales etter målt forbruk. Installasjonen skal utføres av
ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får vannmåleren utlevert hos Ås kommune
v/kommunalteknisk avdeling. Tiltakshaver vil bli fakturert for vannmåleren.

14.Ildsteder skal rapporteres til Søndre Follo Brannvesen.
15.Det henvises til § 13-5 i byggeteknisk forskrift som sier at bygningen skal

prosjekteres og uføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av
radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i luften skal ikke overstige 200
Bq/m3. Bygningsmyndighetene forutsetter at ansvarlig prosjekterende har ivaretatt
dette innenfor sitt ansvarsområde.

16.Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres i henhold til kommunal
renovasjonsforskrift; jf. §§ 7 og 8.

17.Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold til Ås
kommunes forskrift § 4.

18.Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig
brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10.

19.Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen
både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og
bygningslovens § 21 nr. 2 første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt
nødvendig kontroll.

Gyldighet:
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningslovens § 27.
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21 -9.
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne
tillatelsen forutsetter.

Klage på vedtak:
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.

Ferdigstillelse
Når arbeidet er ferdig skal ansvarlig søker utarbeide og innsende følgende
dokumentasjon:
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Søknad om ferdigattest, NBR. nr. 5167, eventuelt begrunnet søknad om
midlertidig brukstillatelse.
Gjennomføringsplan, NBR. nr. 5185.
Eventuell sluttrapport for avfallsplan.
Nødvendig godkjenning fra annen myndighet.

Gebyr:
Saksbehandlingen er gebyrbelagt etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning
ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens
§ 33-1.
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HTM-15/14
Gnr 42 Bnr 129 - Høgskoleveien 18 - Påbygg - klage
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05900-13
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 15/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder rådmannens vedtak av 16.12.2013,
sak nr. 13/05900-4.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse.

Ås, 14.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse
Vedlegg 2. Situasjonskart og tegninger
Vedlegg 3. Tillatelse til tiltak
Vedlegg 4. Klage på vedtak i sak 13/05900-4
Vedlegg 5. Uttalelse til klage fra ansvarlig søker

Vedtak i saken sendes til:
Per-Christian Saxebøl, Bråtenveien 25, 1430 ÅS
Grete Marie Hagbø og Per Kr. Rørstad, Samfunnsveien 3, 1430 ÅS
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om oppføring av påbygg til eksisterende enebolig i
Høgskoleveien 18, gnr 42 bnr 129. Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplan
2011-2023, planbestemmelser § 1 angående utarbeidelse av reguleringsplan.
Rådmannen godkjente søknaden, og det er nå innsendt klage på vedtaket fra nabo i
vest.

Fakta i saken
Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ås 2011-2023, vedtatt av
kommunestyret 06.04.2011, hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Per-Christian Saxebøl har på vegne av Åkebakke sendt inn søknad om påbygg til
eksisterende enebolig, den 28.11.13. Se vedlegg 1 og 2. Naboer/gjenboere var
varslet om tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3, og det kom inn 2
merknader.
Merknadene ble ikke tatt til følge. Søknaden ble innvilget i delegert sak, vår ref:
13/05900-4, den 16.12.13. Se vedlegg 3.

Klage:
Kommunen mottok klage på vedtaket den 17.01.14, fra nabo på gnr 42 bnr 142,
Samfunnsveien 3, på vedtakets pkt. A–Dispensasjon og pkt. B–Tillatelse til tiltak. Se
vedlegg 4.
Hvis klagen ikke fører frem, mener de at det bør settes vilkår for å redusere ulemper
for naboer.
Klager finner saksframlegget mangelfullt. Dette gjelder måten kommunen har gjort
sine vurderinger på, både med henblikk på innvilgelse av dispensasjon og tillatelse til
tiltak.
Klager skriver at de anser huset som bruksendret til hybelhus og at det ikke kan tas i
bruk som familiebolig igjen, uten vesentlige endringer.
Til sist viser klager til en orienteringssak fra Hovedutvalg for teknikk og miljø, som ble
brukt i saksframstillingen. Saken angår generelt utleie av boliger til studenter. Klager
finner det merkelig at kommunen ikke fulgte opp andre del av konklusjonen
angående utfordringer knyttet til parkering.

Søkers uttalelse til klagen:
Det omsøkte tiltaket går ut på å bygge en ny etasje over den delen av bygningen
som er i 1 etasje i dag. Tak og takkonstruksjoner er dårlige. Det vil bli innredet 2
soverom, ikke to nye utleieenheter. Endringer vil være enkelt å gjennomføre. Boligen
har bare et kjøkken og framstår som en normal enebolig, hvor det er et bofellesskap
nå.

Det er 2 parkeringsplasser i garasje/carport og to parkeringsplasser ved innkjørselen.
Det er i dag ingen parkeringsproblemer, og det er god plass, slik at man eventuelt
kan utvide parkeringsplassen ved innkjørselen. Se vedlegg 5.
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Konklusjon med begrunnelse:
Klager skriver at det skal utarbeides reguleringsplan, fordi området ikke er regulert. I
kommuneplanens bestemmelsenes punkt 9.0 § 1 . står det: I områder avsatt til
bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-1 ,
20-2, 20-3 og 20-4, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før reguleringsplan
for området er vedtatt.

Dette er et etablert boligområde. Det er søkt om og gitt tillatelse til tilbygg og påbygg
på flere eiendommer i samme område. Det vil være en usaklig forskjellsbehandling å
pålegge denne søkeren å utarbeide reguleringsplan for eiendommen, når tidligere
søkere på samme område ikke har måttet gjøre det. Planbestemmelsenes § 1 kan
tolkes som at det er i ubebygde områder, avsatt til boligbebyggelse, reguleringsplan
må utarbeides, før tiltak etter plan- og bygningsloven kan finne sted.

Det omsøkte tiltaket er lite og innenfor kommuneplanens bestemmelser når det
gjelder høyder, avstander og utnyttelsesgrad. Boligen framstår som en enebolig med
ett kjøkken, og vil kunne brukes som en familiebolig uten ombygging. Når kommunen
har innvilget dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan har
kommunen ingen hjemmel for å avslå søknaden.

Rådmannen innstiller på at tidligere vedtak om dispensasjon og tillatelse til tiltak
opprettholdes.
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HTM-16/14
Gnr 104 bnr 46 - Nygård Næringspark - Nybygg - Jula og
Møbelringen
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05957-9
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 16/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan (R-272) vedrørende formålet
plasskrevende varehandel for etablering av Møbelringen

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1
rammetillatelse for de anmeldte byggeplaner på gnr 104 bnr 46, Kveldroveien,
vist på tegninger og situasjonskart datert 11.11.2013.

3. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 22-3
ansvarsrett til Astrup og Hellern AS i de oppgitte funksjoner.

Ås, 14.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
Vedlegg 1. Søknad om rammetillatelse med tegninger og redegjørelse
Vedlegg 2. Søknad om dispensasjon
Vedlegg 3. Redegjørelse av Julas virksomhet
Vedlegg 4. Rådmannens brev til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo
og Akershus

Vedtak i saken sendes til:
Arkitektene Astrup og Hellern AS, Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Nygård Næringspark Øst AS v/ Coop Norge Eiendom AS, Postboks 128, 1530
MOSS

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om oppføring av varehus for utsalg i to etasjer på gnr 104 bnr
46, Kveldroveien. I 1. etasje skal det være utsalg for Jula og i underetasjen skal det
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være utsalg for Møbelringen. Det søkes om dispensasjon for utsalg for Møbelringen,
da dette ikke kommer inn under betegnelsen plasskrevende varehandel.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattetes av reguleringsplan for Nygård Næringspark (R-272), vedtatt
av kommunestyret 18.10.12, hvor den er avsatt til forretning, kontor, industri og
grønnstruktur.
På eiendommen er det tidligere godkjent to bygninger, utsalg for Plantasjen og utsalg
og Coop Obs! Bygg.
Arkitektene Astrup og Hellern AS søker på vegne av Nygård Næringspark Øst AS
v/Coop Norge Eiendom AS om rammetillatelse for oppføring av et tredje bygg på
eiendommen. Det søkes samtidig om dispensasjon for at Møbelringen skal ha utsalg
av sine varer i underetasjen i bygget.
Søker viser til at Jula er definert som et byggvarehus av Statistisk Sentralbyrå etter
bransjekode 47.521. Slik er Jula også definer i Sverige. Se vedlegg .
Eiendommen har et areal på 54 474 m2. Det omsøkte bygget har et bebygd areal
(BYA) på 3 085 m2. Eiendommen får dermed et samlet BYA på 41 %.

Rådmannen har, i brev av 09.01.14, bedt Akershus fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å fatte en avgjørelse eller avgi uttalelse innen
4 uker fra oversendelse. Det er ikke innkommet svar verken fra Akershus
fylkeskommune eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i.h.t. plan- og bygningslovens § 21-3.
Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere.

Redegjørelse fra søker:
Det er utarbeidet en bebyggelsesplan for eiendommen som også omfatter
bygg for Plantasjen og Coop OBS! Bygg. Denne legges til grunn for denne
søknaden.

Området og bebyggelsen utformes i henhold til krav om universell utforming.
Tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede løses iht. TEK 10, samt til
rundskriv T-5/99 B ”Tilgjengelighet for alle”.

Bygget plasseres nordøst på eiendommen mellom atkomstveier, inngangstorg og
planlagt parkeringsareal. Det legges vekt på at gangaksene til inngangspartiene
henger sammen for å oppnå gode gangakser mellom byggene. Det tilrettelegges
gode gangakser fra kollektive transportmidler. Den overordnete planstrukturen skal
bidra til et helhetlig god løsning for kollektivbrukere og gående. Plasseringen gjør at
store parkeringsarealer på øvre nivå omkranses av bygg på tre sider og vil oppfattes
som et felles torg/område for alle virksomhetene på eiendommen. Det planlagte
bygget vil også i stor grad bidra til å skjerme parkerings- og manøvreringsarealene
på øvre nivå.

Anlegget vil få relativt store åpne plasser med faste dekker. Derfor er det lagt vekt på
en grønn innramming av tomten/byggeområdet. Innrammingen vil bestå av busker og
trær i henhold til forslag til beplantningsplan. Rundt anlegget vil det bli benyttet
stedegne arter mens det inn i anlegget vil bli benyttetarter og sorter med varierende
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opphav. I overgang mellom belagte flater og parkmessige flater etableres presise
grøfter for en distinkt overgang samt for å ivareta flateavrenning. Se vedlegg .

Søknad om dispensasjon:
Det søkes om dispensasjon for etablering av møbelutsalg for Møbelringen i Nygård
Næringspark.
Møbelringen skiller seg fra andre møbelvarehus ved å selge primært møbler.
Virksomheten er en tradisjonell møbelforretning som i svært liten grad har utviklet
småvarekonsept. I følge driverne av Møbelringen er kun ca. 5 % av omsetningen
småvarer som puter, bilder, vaser, duker og lys. Ca. 95 % av omsetningen omfatter
store, tyngre varer som salongmøblement, stoler, spisestuemøblement, skap, senger
mv. Møbelutstilling er arealkrevende og omsetning på ca. kr 10 000/m2 ligger på nivå
med varehus for plasskrevende varegrupper. Behovet for parkeringsplasser er godt
ivaretatt. Utsalget vil generere lite trafikk i forhold til virksomhetens areal og mindre
trafikk enn de virksomheter som er under etablering på området.
Søker skriver videre at plasskrevende varehandel passer generelt dårlig inn i
sentrums- og tettstedsområdet. Det bidrar i liten grad til et vitalt og hyggelig tettsted.
Søker skriver om at det i dag arbeides med nye overordnede rammer for etablering
av handel i Akershus (regional plan).
Fylkeskommunen har undersøkt lokaliseringspreferansene, og ser at enkelte
lokaliseringer i Akershus betraktes som særlig egnede, sett fra bedriftenes ståsted.
Dette er områder som kan kombinere sentrumsnærhet med nærhet til viktige
transportårer. Slike områder er blant annet: nær Ski sentrum med tilknytning til E6,
E18 og jernbane. Fylkeskommunen har registrert at disse områdene omfatter
detaljhandel mer enn de varegruppene som beskrives i nåværende fylkesdelplan.
Det er særlig fire former for varehandel som er samlet på lokalitetene, blant annet
møbelvarehus.
Nygårdskrysset utgjør et av syv områder som vurderes å være potensielle
strategiske avlastningsområder for framtidas storhandel i Akershus.

Oppsummert begrunnes søknaden med:
Virksomheten er arealkrevende og lite arealeffektiv
Virksomheten er lite besøksintensiv
Virksomheten er bilbasert, men genererer mindre trafikk enn virksomheter
innenfor dagens reguleringsformål
Virksomheten generer lite trafikk i forhold til salgs/utstillingsareal
Virksomheten har lavere parkeringsbehov enn sammenlignbar handelsvirksomhet
Virksomheten krever god tilgjengelighet for varelevering med store
trailere/vogntog
Virksomhet av denne karakter med innadvendt aktivitet og krav til store arealer
bør ikke etableres innenfor kommunens sentrumsområder
Området har middels god lokal kollektiv tilgjengelighet
Virksomheten representerer ca. 30 nye arbeidsplasser

Ved dispensasjonssøknaden er det vedlagt et notat fra Vista Analyse, hvor det
redegjøres for Møbelringens konsept sett i relasjon til de planmessige rammevilkår i
Akershus generelt og for Nygårdskrysset spesielt. Se vedlegg .
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Vurdering:
I reguleringsbestemmelsenes § 3.1 står det: Innenfor området kan det oppføres
bygninger for industri og lager samt forretning for plasskrevende varehandel

Tiltaket vil føre til at reguleringsbestemmelsenes § 3.1, angående plasskrevende
varehandel ikke overholdes. Tiltaket vil følgelig være i strid med reguleringsplanen,
og etter plan- og bygningsloven er denne bindende. Tiltaket må derfor ha
dispensasjon etter § 19-2 i plan og bygningsloven, og etter denne bestemmelsen kan
det gis dispensasjon hvis ikke hensynene bak bestemmelsene detdispenseres 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.
I reguleringsbestemmelsene er plasskrevende varehandel ikke definert, men i
fylkesplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur er dette definert som
utsalg av motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og
salg fra planteskoler/hagesentre. Møbler er ikke definert inn i denne kategorien varer.

Hensikten bak bestemmelsene er at det ikke skal drives detaljhandel på
eiendommen. Varene, møblene, krever stor plass for å vises fram for publikum.
Søker skriver blant annet at Møbelringen er en av de møbelforretningene som har
minst utvalg av småvarer som duker, puter, lys osv. Fordelen er at butikken får stort
nok lokale for å stille ut varene, og kundene får mulighet til å vurdere møblene i et
romslig lokale. Møbler er heller ikke en vare for impulshandling, slik at
publikumstilstrømningen ikke vil bli som til en detaljhandel, som for eksempel
dagligvarer. Møblene blir levert med store trailere, noe som også vanskeliggjør
etablering i sentrum av tettsteder. Eiendommen ligger lett tilgjengelig både fra E6 og
E18. Det er allerede gitt tillatelse til utsalg fra Plantasjen og Coop OBS! Bygg, som
har et vareutvalg med mye småvarer, selv om det kommer inn under definisjonen
plasskrevende varehandel. Det er også en praksis i andre kommuner at møbelutsalg
ligger utenom sentrum. De er ofte å finne på mindre forretnings/industriområder. Det
vil være svært vanskelig for Møbelringen eller andre møbelforretninger, å etablere
seg i Ås sentrum, på grunn av smale veier og mange krappe svinger, dermed vil
vareleveranser bli vanskelig.

Konklusjon med begrunnelse:
Etter en samlet vurdering, hvor hensyn til naboer og feltet som helhet er vektlagt,
mener rådmannen at det ikke vil medføre ulemper ved å gi dispensasjon. På
eiendommen er det allerede gitt tillatelse til varehandel, og sammenlignet med f.eks.
Plantasjen, vil møbelforretningen mest sannsynlig generere mindre trafikk. Ut i fra
ovenstående vurderer rådmannen Møbelringen til å være plasskrevende varehandel,
selv om den ikke direkte er definert som det i fylkesplan for handelsvirksomhet.

Kan vedtaket påklages?:
Ja
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HTM-17/14
Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon -
Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/00405-6
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 17/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon til bruksendring fra
enebolig med hybelleilighet til firemannsbolig. Avslaget hjemles i plan- og
bygningsloven § 19-2 andre ledd.

Ås, 14.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg som følger saken trykt:
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse i ett trinn
Vedlegg 2. Tegninger
Vedlegg 3. Reguleringsplan for Fålesloråsen
Vedlegg 4. Reguleringskart

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Samtlige dokumenter i saken

Vedtak i saken sendes til:
Ansvarlig søker
Nabo med merknader
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Bygningsavdelingen i Ås kommune har mottatt søknad fra foretaket Zephyr Norge.
Søknaden gjelder bruksendring av bolighus i Slorhøgda 10, på gnr. 107 bnr. 634.
Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig

Bakgrunn for saken:
Igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt 25.10.2007. Tillatelsen gjaldt
oppføring av frittliggende enebolig i 2 etasjer med garasje, hvor en del av
kjelleretasjen var avsatt til separat hybelleilighet. Seksjonering av de to enhetene ble
tinglyst den 19.12.2007 i regi av oppmålingsavdelingen i Ås kommune. Etter dette ble
det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var egnet til denne bruken og
den ble senere innredet med soverom og stue, som del av hovedenheten. Reviderte
tegninger ble godkjent og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.

Den 14.04.2010 ble imidlertid reseksjonering av bygget til tre separate boenheter
med hvert sitt kjøkken tinglyst, dette uten byggemelding. Seksjonering etter
eierseksjonsloven kan utføres selv om oppdeling til tre enheter ikke er godkjent etter
plan- og bygningsloven. Seksjoneringen ble derfor utført uavhengig av hvilken
byggetillatelse som lå til grunn for bygget. I praksis forelå det derfor en ferdig
seksjonert tremannsbolig i medhold av eierseksjonsloven. Det hadde imidlertid
verken blitt søkt om, eller gitt tillatelse til bruksendring til tremannsbolig etter plan- og
bygningsloven. Bygningsavdelingen anså dermed fortsatt bygningen som en
enebolig med hybelleilighet, da tiltakshaver ikke hadde opplyst eller søkt om noe
annet.

Den 21.06.2010 fikk tiltakshaver tillatelse til oppføring av tilbygg til kjellerdelen av
eneboligen. Det ble på dette tidspunkt heller ikke opplyst fra tiltakshavers side om at
boligen allerede var reseksjonert til tre enheter. Det ble derfor fra
bygningsavdelingens side lagt til grunn at utbyggingen kun var av behov for utvidelse
av eksisterende enebolig. Bygningsavdelingen ser i ettertid at godkjente tegninger
innsendt i forbindelse med søknaden om dette tilbygget viser at bygget allerede her
er oppdelt i hele fire ulike enheter. Det var imidlertid kun omsøkt tilbygg som ble
vurdert på disse tegningene, og ikke resten av bygget. Videre må det presiseres at
godkjente tegninger ikke eliminerer søknadsplikten ved bruksendring.

Den 03.12.2010 ble bygningen igjen reseksjonert, denne gang til fire separate
boenheter med hvert sitt kjøkken. Bygningsavdelingen ble heller ikke på dette
tidspunkt orientert om reseksjoneringen, og var stadig i den tro at opprinnelig
byggetillatelse til enebolig med hybelleilighet var fulgt. I forbindelse med
reseksjoneringen ble det i tillegg fra oppmålingsavdelingens side opplyst om at
«behandling av seksjoneringssaken ikke innebærer noen form for godkjenning av
foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven». Til tross for denne merknaden
ble det ikke sendt inn søknad om bruksendring til firemannsbolig.

Den 18.08.2011 mottar bygningsavdelingen søknad om tilbygg til eksisterende og
godkjent hybelleilighet. Opplysninger om siste reseksjonering blir heller ikke på dette
tidspunkt oppgitt. Tre uker senere blir bygningsavdelingen orientert om at seksjon 3
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(kjellerdelen av eneboligen) er lagt ut for salg på www.finn.no. Tegningene innsendt i
forbindelse med søknaden om tilbygg blir vurdert på nytt, og det blir da oppdaget fire
enheter i bygget. Bygningsavdelingen starter oppfølging av forholdet den 05.09.2011.

Den 08.09.2011 mottar bygningsavdelingen e-post fra ansvarlig eiendomsmekler
med spørsmål om seksjon 3 er godkjent og omsettelig. Bygningsavdelingen
informerer her om at salg av seksjon 3 kan gå som planlagt, men at resten av
bygningen ikke skal selges før forholdene ellers er avklart. Denne formuleringen var
ikke ment som en uforbeholden godkjenning av seksjon 3. Bygningsavdelingen la til
grunn at mekler var kjent med forvaltningspraksis og visste at en eventuell
bruksendring til flere enheter uansett krevde søknad og tillatelse før saken var
endelig.

Søknaden om tilbygget til hybelleiligheten ble for øvrig avslått på bakgrunn av strid
med reguleringsplan og det ble deretter den 03.10.2011 avholdt møte mellom
tiltakshavers stedfortreder og bygningsavdelingen om oppdelingen av bygget. Det ble
fra stedfortreder vist til at tegninger av fire enheter ble godkjent ved behandling av
det første tilbygget. Stedfortreder ble deretter informert om at de godkjente
tegningene kun gjaldt det aktuelle tilbygget, og at seksjoneringen som ble foretatt ble
gjort uavhengig av byggetillatelsen. Godkjent seksjonering kunne således ikke
regnes som en bekreftelse på at selve byggesaken var i orden.

Løpende korrespondanse mellom tiltakshaver m/stedfortreder, advokater og
bygningsavdelingen har løpt i etterkant av dette. Det vises til saksmappen for en
utdyping av denne korrespondansen. Kjernen i samtalene er for øvrig tiltakshavers
anførsel om at seksjonering til tremannsbolig/firemannsbolig og godkjente tegninger
må ha virkning også på byggesaken. Fra bygningsavdelingens side blir det presisert
at det ikke kan foretas noen vurdering av bruksendring før søknad er innsendt, og at
det per dags dato kun er godkjent en enebolig med hybelleilighet på eiendommen.

Den 27.01.2014 mottok bygningsavdelingen søknad om bruksendring av det aktuelle
bygget. Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, R-106 vedtatt at
kommunestyret 01.04.2003 og sist revidert 17.11.2005. Eiendommen er regulert til
byggeområde for boliger og faller inn under felt B1. Detfølger av reguleringsplanens
punkt 2, bokstav a) at det kun tillates oppført frittliggende eneboliger eller eneboliger
med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA innenfor planens byggegrenser. Søknaden
gjelder bruksendring fra enebolig med hybelleilighet til firemannsbolig. Da dette
strider med reguleringsbestemmelsene søkes det således om dispensasjon.

Vurdering:
Rådmann erkjenner at det fra kommunens side er gitt uheldige uttalelser i denne
saken. Det må likevel presiseres at det per dags dato kun er fattet vedtak om
tillatelse til enebolig med hybelleilighet på eiendommen. Tinglyst seksjonering til
firemannsbolig får ingen direkte virkning overfor dette aktuelle vedtaket.
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Forholdet må således vurderes som en normal byggesak, som i dette tilfelle er en
søknad om bruksendring fra enebolig med hybelleilighet, til firemannsbolig. Tiltaket
kommer i strid med pbl. § 1 2-4 "rettsvirkninger av reguleringsplan", jf. reguleringsplan
for Fålesloråsen punkt 2, bokstav a). En tillatelse som omsøkt kan derfor bare gis
dersom det med hjemmel i pbl § 1 9-2 kan gis dispensasjon fra reguleringsformålet.
En dispensasjonssøknad må vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og
bygningsloven § 1 9-2 andre ledd, hvor det heter:

”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 kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.”

Det legges følgelig opp til en samlet interessevurdering der hensyn bak den konkrete
reguleringsbestemmelsen må tillegges stor vekt. Pbl § 19-2 er lagt opp til å ha en
høyere terskel for dispensasjon enn den tidligere § 7, og forarbeidene legger opp til
at det ikke er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, det må være en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr 32
(2007-2008).

Omsøkt eiendom omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, og er avsatt til
byggeområde for boliger. Innenfor dette området tillates det oppført frittliggende
boliger, det vil si eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA.
Omsøkt hus er i dag godkjent som enebolig med hybelleilighet under 60 m2. Dette er
således i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser.
En bruksendring til firemannsbolig vil imidlertid som nevnt være i strid med dette
reguleringsformålet. Spørsmålet blir således om denne striden medfører at hensyn
bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Hovedhensynet bak reguleringsbestemmelser generelt er at det gjennom en gr  ndig
prosess skal defineres h  ilke form  l de  like delene skal ha   for   gi et  elf  ngerende
reguleringsområde. Kjernen i boligformålet er å sikre en sammenheng og harmoni i
det aktuelle felt, og dette gjøres gjennom en restriktiv holdning til flere enheter på
hver eiendom. Ny bebyggelse skal således innpasses i en bestående «enebolig»-
struktur, og må underordne seg bestående bygninger både når det gjelder utseende
og bruksformål.

I Fålesloråsen er det per dags dato en konsekvent kultur av eneboliger, og tidligere
utbyggere har fulgt reguleringsbestemmelsene og bruksformålet ved prosjektering og
utføring av tiltak. I området har det ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av verken tre-
eller firemannsboliger tidligere og rådmannen mener denne praksisen bør fortsette.
Oppføring av firemannsbolig i Fålesloråsen kan etter Rådmannens syn heller ikke
anses som en beskjeden overskridelse. En omgjøring til hele fire separate boenheter
vil medføre et kraftig brudd med bruken ellers i området, og vil således medføre at
hensyn bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Ansvarlig søker anfører at en dispensasjon vil være svært fordelaktig da bygget nå er
seksjonert til fire boenheter med fire forskjellige eiere. Det legges vekt på beboerne
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har havnet uforskyldt i en svært vanskelig situasjon og at samtlige beboere har
tinglyst store lån på sine respektive boenheter.

Rådmannen ser at dette er en vanskelig situasjon. Likevel må det presiseres at
selger selv valgte å selge disse enheter før de var godkjent etter plan- og
bygningsloven. Dette til tross for at det ble presisert avoppmålingsavdelingen at
seksjonering til flere enheter ikke ville få virkning overfor byggesaken. Rådmannen
mener derfor at en eventuell løsning av eierforholdet i bygget er underlagt søkers
eget ansvar.

Rådmannen erkjenner at det fra kommunens side ble antydet at seksjon 3 i bygget vil
kunne godkjennes ved innsending av søknad om bruksendring. Ansvarlig søkers
advokat har imidlertid tolket denne antydningen som en «uforbeholden
godkjennelse». Rådmannen svarer til dette at det har blitt presisert både for ansvarlig
søker og advokaten at dispensasjonssøknaden først må vurderes konkret, og at
noen tillatelse ikke blir gitt før endelig vedtak er fattet i saken. Rådmannen mener
således at salg av de øvrige seksjoner ikke burde funnet sted før vedtak var fattet og
saken var avgjort.

Nabo på gnr. 107 bnr 633 har videre kommet med merknader til bruksendringen. Det
vektlegges at en bruksendring til firemannsbolig vil medføre økt trafikk på hennes vei.
Videre blir det anført at søker har tinglyst veirett over hennes eiendom og at denne
ikke var ment til fire ulike enheter. Rådmannen slutter seg til anførselen om at den
omsøkte bygning klart vil medføre en økt belastning på veien. Rådmannen presiserer
dog at det er selve adkomstproblematikken i seg selv som blir vektlagt i denne
vurderingen. En eventuell strid vedrørende innholdet av tinglyst veirett er et
privatrettslig anliggende som ikke vil bli vektlagt her.

Omsøkt eiendom ligger imidlertid dårlig til hva gjelder adkomst, da den ligger helt i
utkanten av reguleringsområdet ved et nokså bratt terreng. Eiendommen har ikke
direkte adkomst fra kommunal vei, men må benytte seg av en privat veirett over gnr.
107 bnr. 633. Det vil heller ikke være mulig å etablere ny adkomst på østsiden av
bygget da terrenget her er svært bratt. Dette understreker i hvor liten grad
eiendommen er egnet til en firemannsbolig.

Søker viser til at det skal etableres parkeringsplasser til 9 biler på eiendommen.
Rådmannen har ingen merknader til dette, da 9 parkeringsplasser er innenfor kravet
ved etablering av firemannsbolig.

Nabo vektlegger videre at etablering av fire ulike boenheter klart vil medføre
betraktelig mer støy og støv på eiendommen. Rådmannen slutter seg til dette. Fire
boenheter vil utvilsomt skape mer trafikk og støy på eiendommen. Dette er støy som
nabo ikke kunne forutsett, da eiendommen i utgangspunktet kun var beregnet til
enebolig med en liten hybelleilighet. Følgene av bruksendringen vil således klart få
en innvirkning på naboen.

Rådmannen finner imidlertid grunn til å legge avgjørende vekt på at de bebygde
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med
hybelleiligheter. Naboene vil i dette regulerte områdetdermed ha en forventning om
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at ny bebyggelse i området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser. Det er
også mange ubebygde eiendommer i området, og en dispensasjon i dette tilfellet vil
dermed ha en alvorlig presedensvirkning der konsekvensen blir uheldig uthuling av
reguleringsplanen. En dispensasjonspraksis i området vil igjen kunne medføre
forskjellsbehandling, da de som har bygget hittil i området, har bygget i den tro at
reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument.

Tatt i betraktning fremtidige byggesøknader i området må det dermed legges til
grunn at en dispensasjon i dette tilfelle vil medføre ulemper som etter rådmannens
syn vil veie betraktelig tyngre enn fordelene. Slik rådmannen ser det kan kommunen
ikke ta hensyn til den økonomiske situasjonen til ansvarlig søker.

Alternativer:
Rådmannen presiserer at en bruksendring som den omsøkte bør avklares i
overordnet plan. Reguleringsplanen er styrende i dette området og formålet er å
skape langsiktighet, stabilitet og forutberegnelig saksbehandling i kommunen.
Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og rådmannen ser det slik at en
dispensasjon fra formålet klart vi undergrave reguleringsplanens styringsverdi.
Rådmannen viser til at en eventuell tilrettelegging for firemannsboliger må skje
gjennom omregulering, og ikke gjennom dispensasjon. Sjef for plan og utvikling har
imidlertid uttalt at en omregulering av eiendommen ikke vil la seg gjøre, både på
grunn av tilkomst og på grunn av presedensvirkninger.

Konklusjon:
Etter en konkret helhetsvurdering finner Rådmannen at en bruksendring til
firemannsbolig klart vil medføre at de hensyn reguleringsformålet er ment å ivareta, i
for stor grad vil bli skadelidende. Rådmannen finner videreat en kvalifisert overvekt
av ulemper vil gjøre seg gjeldende ved en bruksendring som den omsøkte. Av denne
grunn må søknad om dispensasjon avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 19-
2 andre ledd.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan-
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygningsavdelingen, postboks 195,
1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no.

Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket
opprettholdes vil klagen oversendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus til
avgjørelse.

Ikrafttredelse:
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.

mailto:post@as.kommune.no


Ås kommune

HTM-18/14
Gnr 26 bnr 2 - Vedtak om tvangsmulkt
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/05196-4
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 18/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Eier av eiendommen gnr 26 bnr 2, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen
01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager, inntil
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Vedlegg:
Vedlegg 1. Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg
Vedlegg 2. Varsel om tvangsmulkt

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Eiendommen fikk pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg i vedtak av
29.11.2011. Det ble gitt en utsettelse og gjeldende frist er 01.11.2013.

Pålegget er ikke etterkommet innen fristen, men tillatelse til utslipp er gitt i vedtak av
07.08.2013 og tillatelse til tiltak er gitt i vedtak av 29.10.2013. I henhold til eier er
anlegget per 10.02.2014 gravd ned, men ikke igangsatt.

Ås kommune varslet i brev av 14.01.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.07.2014. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i
Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet som inndras går til staten, og innfordres av
Statens Innkrevingssentral etter oversendelse av vedtak fra HTM. Tvangsmulkt er
tvangsgrunnlag for utlegg.



Ås kommune

Alternativer:
Dagens avløpsanlegg tilfredsstiller ikke Forurensningsforskriftens krav til rensing. Da
pålegget ble gitt, ble det vurdert at eiendommen ligger for langt unna kommunal
avløpsledning til at vi kan kreve tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven § 27-2.
Eier ble likevel anbefalt å vurdere en slik løsning. Vi vet at dette ble vurdert, men eier
valgte å gå for et separat avløpsanlegg.

Miljømessige konsekvenser:
Det er to boenheter på eiendommen og avløpet går per i dag via et minirenseanlegg
som ikke er igangsatt, slik at det kun fungerer som en slamavskiller, som fjerner
ca. 5-10 % fosfor. Eiendommens avløp drenerer til Solbergbekken.

Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i slike saker i Ås kommune.
Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet, og vi mener at dette fortsatt er et passende
beløp.

Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med
01.07.2014 og frem til Ås kommune har mottatt ferdigmelding for oppgradert
avløpsanlegg.

Vurdering:
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg, er ikke etterkommet. Det vurderes
at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført
oppgradering av separat avløpsanlegg på denne eiendommen.

Konklusjon med begrunnelse:
Eier av eiendommen gnr 26 bnr 2, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen
01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager, inntil
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet og vi anser
derfor at ileggelse av tvangsmulkt er nødvendig for å få gjennomført oppgradering av
avløpsanlegg på denne eiendommen som forutsatt i vedtatte tiltaksplan.

Vedtaket kan påklages til formannskapet.



Ås kommune

HTM-19/14
Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/05382-3
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 19/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Eier av eiendommen gnr 39 bnr 35, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom
tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnettikke er gjennomført og ferdigmeldt
innen 01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager,
inntil tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest
fra utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og
bygningsloven § 32-5.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Vedlegg:
Vedlegg 2. Varsel om tvangsmulkt
Vedlegg 1. Pålegg om tilknytning
Vedlegg 3. Kart som viser VA-anlegget i området

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med bygging av kommunal ledningsnett ved Lurenga, ga Ås kommune
pålegg om tilknytning til det kommunale ledningsnettet. Gjeldende eiendom er
registrert som fritidseiendom, men den benyttes som bolig. Pålegg om tilknytning ble
gitt 31.07.2012 med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2. Fristen ble
satt til 01.01.2014.

Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.01.2014. Før arbeidene igangsettes,
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens
bestemmelser. Ås kommune har per 10.02.2014 ikke mottatt søknadspapirer for
gjennomføring av tiltaket. Vi har heller ikke hørt noe fra eier angående pålegg og
varsel.

I brev av 31.07.2012 og 06.11.2013, har eier av eiendommen blitt informert om at Ås
kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt.



Ås kommune

Ås kommune varslet i brev av 13.01.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.07.2014. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan-
og bygningsloven § 32-5.

Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet innfordres av kommunen. Tvangsmulkt er
tvangsgrunnlag for utlegg.

Alternativer:
Alternativt kan eiendommen pålegges å oppgradere eksisterende avløpsanlegg med
annen separat avløpsløsning, men det vil ikke være i tråd med intensjonene som var
bakgrunn for at Ås kommune bygget kommunalt vann- og avløpsanlegg ved
Lurenga.

Miljømessige konsekvenser:
Eiendommen har i dag privat brønn, biologisk toalett og gråvannet renner ut i
Årungen. I henhold til våre registreringer er det ingen rensing av gråvannet fra
eiendommen. Allerede i 2004 fikk eier pålegg om å oppgradere eiendommens
avløpsanlegg. Pålegget ble ikke fulgt opp.

Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om oppgradering av
separate avløpsanlegg i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet, og vi
mener at dette fortsatt er et passende beløp.

Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med
01.07.2014 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra
utførende rørlegger/entreprenør.

Vurdering:
Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra eier av eiendommen, og pålegg om
tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett, er ikke etterkommet. Det vurderes at
ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført tilknytning
til kommunalt VA-nett for denne eiendommen.

Konklusjon:
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen.

For å oppnå miljømessig best mulig tilstand i Årungen, og for å opprettholde likhet for
alle innbyggerne i kommunen, bør tvangsmulkt iverksettes for å fremtvinge tilknytning
til kommunalt vann- og avløpsnett for eiendommen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.



Ås kommune

HTM-20/14
Gnr 99 bnr 6 - Vedtak om tvangsmulkt
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/05741-6
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 20/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Eier av eiendommen gnr 99 bnr 6, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen
01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager, inntil
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensingsforskriften § 41-6.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Vedlegg:
Vedlegg 1. Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg
Vedlegg 2. Pålegg 2
Vedlegg 3. Varsel om tvangsmulkt

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Eiendommen fikk pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg i vedtak av
19.09.2011. I februar 2013 ble det klart at eier ikke hadde mottatt brevene fra Ås
kommune. Det ble derfor gitt et nytt pålegg med frist 01.01.2014.

Pålegget er ikke etterkommet innen fristen, men tillatelse til tiltak og tillatelse til
utslipp er gitt i vedtak av 21.11.2013.

Ås kommune varslet i brev av 14.01.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.07.2014. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i
Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet som inndras går til staten, og innfordres av
Statens Innkrevingssentral etter oversendelse av vedtak fra HTM. Tvangsmulkt er
tvangsgrunnlag for utlegg.



Ås kommune

Alternativer:
Eiendommen har ikke mulighet for å koble seg til kommunalt ledningsnett. Dagens
avløpsanlegg tilfredsstiller ikke Forurensningsforskriftens krav til rensing.
Rådmannen mener at det ikke foreligger alternativer til oppgradering av separat
avløpsanlegg.

Miljømessige konsekvenser:
Det er to boliger på eiendommen og avløpet går til en slamavskiller, som fjerner ca 5-
10 % fosfor. Eiendommens avløp drenerer til Bunnefjorden.

Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i slike saker i Ås kommune.
Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet, og vi mener at dette fortsatt er et passende
beløp.

Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med
01.07.2014 og frem til Ås kommune har mottatt ferdigmelding for oppgradert
avløpsanlegg.

Vurdering:
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg, er ikke etterkommet. Det vurderes
at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført
oppgradering av separat avløpsanlegg på denne eiendommen.

Konklusjon med begrunnelse:
Eier av eiendommen gnr 99 bnr 6, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen
01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager, inntil
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet og vi anser
derfor at ileggelse av tvangsmulkt er nødvendig for å få gjennomført oppgradering av
avløpsanlegg på denne eiendommen som forutsatt i vedtatte tiltaksplan.

Vedtaket kan påklages til Formannskapet.



Ås kommune

HTM-21/14
Gnr 107 bnr 325 - Vedtak om tvangsmulkt
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/05414-3
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 21/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Eier av eiendommen gnr 107 bnr 325, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag,
dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnettikke er gjennomført og
ferdigmeldt innen 01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også
helligdager, inntil tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om
ferdigattest fra utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i
Plan- og bygningsloven § 32-5.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Vedlegg:
Vedlegg 1. Pålegg om tilknytning
Vedlegg 2. Varsel om tvangsmulkt
Vedlegg 3. Kart som viser VA-anlegget i området

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Ås kommune ga i vedtak av 07.03.2011 pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og
avløpsnett til denne eiendommen. Eiendommen er registrert som bolig. Gjeldende
frist er 01.01.2014. Pålegg om tilknytning ble gitt med hjemmel i Plan- og
bygningsloven §§ 27-1 og 27-2.

Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.01.2014. Før arbeidene igangsettes,
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens
bestemmelser. Ås kommune har per 10.02.2014 ikke mottatt søknadspapirer for
gjennomføring av tiltaket. Vi hadde kontakt med eier i 2012 angående utsatt frist for
gjennomføring av pålegget, men vi har ikke fått respons på påminnelsesbrev av
06.11.2013 eller varsel om tvangsmulkt av 13.01.2014.



Ås kommune

I brev av 07.03.2011 og 06.11.2013, har eier av eiendommen blitt informert om at Ås
kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt.

Ås kommune varslet i brev av 13.01.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.07.2014. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan-
og bygningsloven § 32-5.

Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet innfordres av kommunen. Tvangsmulkt er
tvangsgrunnlag for utlegg.

Alternativer:
Dette er en bolig som ligger i et boligområde. Kommunalt ledningsnett ligger på
eiendommen. Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternativer i denne saken.

Miljømessige konsekvenser:
Eiendommen har i henhold til eier ikke innlagt vann og utedo. Rådmannen finner ikke
at dette er en god miljømessig løsning i et boligområde.

Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om oppgradering av
separate avløpsanlegg i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet, og vi
mener at dette fortsatt er et passende beløp.

Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med
01.07.2014 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra
utførende rørlegger/entreprenør.

Vurdering:
Pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett, er ikke etterkommet. Det
vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført
tilknytning til kommunalt VA-nett for denne eiendommen.

Konklusjon:
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen.

For å oppnå miljømessig best mulig tilstand i området, og for å opprettholde likhet for
alle innbyggerne i kommunen, bør tvangsmulkt iverksettes for å fremtvinge tilknytning
til kommunalt vann- og avløpsnett for eiendommen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.



Ås kommune

HTM-22/14
Gnr 107 bnr 329 - Vedtak om tvangsmulkt
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/05387-3
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 22/14 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Eier av eiendommen gnr 107 bnr 329, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag,
dersom tilknytning til kommunal vannledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt
innen 01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager,
inntil tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest
fra utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og
bygningsloven § 32-5.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Vedlegg:
Vedlegg 1. Pålegg om tilknytning til kommunal vannledning
Vedlegg 2. Varsel om tvangsmulkt
Vedlegg 3. Kart som viser VA-anlegget i området

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Ås kommune ga i vedtak av 16.01.2013 pålegg om tilknytning til kommunal
vannledning for denne eiendommen. Eiendommen er registrert som bolig, og avløpet
er allerede tilknyttet kommunal avløpsledning. Gjeldende frist er 01.01.2014. Pålegg
om tilknytning ble gitt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1. Det har også
tidligere vært gitt pålegg om tilknytning til kommunal vannledning i dette området.
Tilsvarende pålegg har vært klagebehandlet hos Fylkesmannen. Klager fikk ikke
medhold og kommunens pålegg ble opprettholdt.

Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.01.2014. Før arbeidene igangsettes,
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens
bestemmelser. Ås kommune har per 10.02.2014 ikke mottatt søknadspapirer for
gjennomføring av tiltaket eller fått annen tilbakemelding fra eier i denne saken.

I brev av 16.01.2013 og 06.11.2013, har eier av eiendommen blitt informert om at Ås
kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt.



Ås kommune

Ås kommune varslet i brev av 13.01.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.07.2014. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan-
og bygningsloven § 32-5.

Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet innfordres av kommunen. Tvangsmulkt er
tvangsgrunnlag for utlegg.

Alternativer:
Boligen har per i dag privat vannkilde. Hovedutvalget kan vedta at eiendommen kan
beholde privat vannkilde, men dette vil være i strid med tilknytningsplikten etter Plan-
og bygningsloven § 27-1. Denne bestemmelsen er stadfestet av fylkesmannen
gjennom tilsvarende pålegg for en annen eiendom i dette området.

Miljømessige konsekvenser:
Denne saken gjelder kun vann, og rådmannen kan derfor ikke se at vedtaket har
miljømessige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i tilsvarende saker i Ås kommune.
Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet, og vi mener at dette fortsatt er et passende
beløp.

Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med
01.07.2014 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra
utførende rørlegger/entreprenør.

Tilknytning til kommunal vannledning vil sikre at også denne eiendommen er med på
kostnader for infrastruktur som vann i dette området.

Vurdering:
Pålegg om tilknytning til kommunal vannledning, er ikke etterkommet. Det vurderes at
ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført tilknytning
til kommunal vannledning for denne eiendommen.

Konklusjon:
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen.

For å få en rettferdig fordeling av kostnader til infrastruktur som vann og brannvann,
og for å opprettholde likhet for alle innbyggerne i kommunen, bør tvangsmulkt
iverksettes for å fremtvinge tilknytning til kommunal vannledning for eiendommen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
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