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Saker til behandling  

HTM-35/18 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02835-84 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 35/18 31.05.2018 
2 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Ås forslag til 
reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, som vist på kart datert 30.04.2018 og 
bestemmelser datert 30.04.2018, med følgende endringer:  
 

 Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 6 %. 
 Maksimum tillatt møne- og gesimshøyde for felt BBB9 er ved kotehøyde +114 
 Det innføres rekkefølgekrav for etablering av grønnstruktur for felt f_G1-5 som 

skal være etablert i tråd med reguleringsbestemmelsene § 5.1 og § 5.2 før det 
gis brukstillatelse for feltene BBB1-9. 

 
Ås, 18.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, første gang – 02.11.2017 
Offentlig ettersyn – 15.12.2017 - 15.02.2018  
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang – 31.05.2018 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
1. Merknadsbehandling R-311, datert 15.05.1028 
2. Planbeskrivelse, revidert 30.04.2018 
3. Plankart, revidert 30.04.2018 
4. Reguleringsbestemmelser, revidert 30.04.2018 
5. Landskapsplan, revidert 30.04.2018 
6. Landskapssnitt, revidert 30.04.2018 
7. Fjernvirkningsanalyse, revidert 30.04.2018 
8. Sol-skyggediagrammer, revidert 30.04.2018 
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9. Trafikkanalyse, datert 26.04.2017 
10. Folkehelsenotat, revidert 30.04.2018 
11. Konsekvensutredning, revidert 01.05.2018 
12. ROS-analyse, datert 18.09.2017 
13. Forslag til miljøoppfølgningsplan, revidert 30.04.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
3D-perspektiver (gjengitt i planbeskrivelsen) 
Overvannsnotat (redegjort for i planbeskrivelsen) 
Støyrapport (redegjort for i planbeskrivelsen) 
Skredfarevurderinger (redegjort for i planbeskrivelsen) 
Rapport for grunnundersøkelser (redegjort for i planbeskrivelsen) 
Rapport over arkeologiske registreringer (redegjort for i planbeskrivelsen) 
VA-rammeplan  
Kopi av varslingsliste 
Innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart 
Innkomne merknader i forbindelse med utsendelse av planprogram  
Høringsuttalelser 
Tidligere behandling av saken – saksutskrift 02.11.2017 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Se egen liste  
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn for planforslaget 
Studentsamskipnaden i Ås ønsker å utvikle området til studentboliger gjennom 
fortetting av et allerede etablert studentboligområde nord for Utveien i Ås. Forslaget 
tilrettelegger for en økning av antall studenthybler i området på om lag 800 nye 
hybelenheter til totalt ca. 1000 hybelenheter i området ved maksimal utnyttelse. 
 
Planområdet består av fem ulike eiendommer, alle eid av NMBU. 
 
Et planforslag ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017, HTM-sak 
68/17, og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Saken var til ettersyn i perioden fra 
15.12.2017 til 15.02.2018. Planforslaget er etter offentlig ettersyn revidert for å 
imøtekomme merknader. 
 
Dagens planstatus 
Planområdet omfattes av tre reguleringsplaner som tilrettelegger for blant annet 
boligbebyggelse, blokkbebyggelse og kjørevei. For øvrig er området uregulert. 
Planområdet berører følgende tre gjeldende reguleringsplaner.  

 R-003 Reguleringsplan for Kajajordet (1957)  

 R-015 Reguleringsplan for del av Kajajordet (1973)  

 R-026 Eldre reguleringsplan for østre del av Kajaområdet (2011).  

En mindre del på ca. 3,8 daa nordvest i planområdet er avsatt til LNF-a i 
kommuneplanens arealdel med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
 
Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet utgjør ca. 37,5 daa i det eksisterende boligområdet Kaja i Ås 
sentrumsområde. Planområdet avgrenses av skogområder på nordsiden, 
eksisterende boligbebyggelse i vest og øst og Utveien i sør. Planområdet grenser 
også til to barnehager, Kaja barnehage i sørvest og Frydenhaug barnehage i 
nordvest. 
  
Planområdet ligger ca. 500 meter fra NMBUs campusområde, og ca. 650 meter fra 
Ås stasjon. 
 
Bebyggelse 
Området er i dag bebygd med studentboliger oppført på 50- og 70-tallet. 
Bebyggelsen er gruppert som frittliggende flermannsboliger bestående av 76 
familieleiligheter og 15 mindre hybler/små leiligheter.  Deler av bebyggelsen er 
renovert i nyere tid mens restendende bygningsmasse betraktes som kondemnabel.  
Eksisterende bebyggelse har et samlet fotavtrykk på ca. 2800 m².  
 
Øst for planområdet, mellom Lyngveien og Åsmåsan, ligger en serie boligblokker i tre 
etasjer. Vest for planområdet, mellom Skogveien og Utveien, ligger frittliggende to- 
og firemannsboliger i to etasjer. Tilgrensende bebyggelse er ikke underlagt noen 
form for formelt vern. 
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Veinett og fremkommelighet 
Planområdet har primært atkomst fra Utveien og Skogveien i sør, og Skogveien i 
nordvest. Det er ikke en gjennomkjørbar vei gjennom området i dag. Skogveien, 
Utveien, og Høgskoleveien er viktige ferdselsårer i området som binder 
campusområdet med Ås sentrum. 
 
Nærmiljø og landskap 
Boligområdet Kaja består av eneboliger, enkelte firemannsboliger og et fåtall 
rekkehus. Boligene huser i hovedsak familier og enkelte studentkollektiver, og har en 
sterk tilknytning til universitetsmiljøet. Området har et veletablert og stabilt bomiljø 
med et spenn av aldersgrupper og god opplevd trivsel.  
 
I nærheten av planområdet ligger Åsmåsan og Frydenhaug med et nett av sti- og 
grusveier som benyttes mye av lokalbefolkningen, deriblant barn og unge. Disse 
rekreasjonsområdene har stor lokal verdi.  
 
Natur og kulturminner 
Fire registrerte artsforekomster berører planområdet. Gjennom planprosessen ble det 
registrert to rødlistearter, Alm og Gulspurv, under befaring 18.5.2017. Det er også 
flere registrerte svartlistearter i planområdet. 
 
Planområdet har to registrerte kulturminner, en hulvei og en rydningsrøys, vest i 
planområdet. 
 
Forslagsstiller planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til kulturminner, 
kulturmiljø og naturmangfold i kapittel 4, side 17-20. 
 
Sosial infrastruktur 
To barnehager er lokalisert i nærområdet. Én i Kajaveien sydvest for planområdet, og 
én i Skogveien i nordøst. Åsgård skole ligger om lag 450 meter fra planområdet. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget er en detaljregulering som legger til rette for fortetting av studentboliger 
i et eksisterende studentboligområde. Planforslaget tilrettelegger for ca. 800 nye 
hybelenheter til totalt ca. 1000 hybelenheter ved maksimal utnyttelse.  
 
Planområdet foreslås regulert til boligformål i form av blokkbebyggelse fordelt over ni 
delfelt, med tilhørende regulerte arealer til grønnstruktur, uteoppholdsarealer, 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det avsettes areal til hensynssoner for 
kulturmiljø og frisikt samt bestemmelsesområder for funksjons- og kvalitetskrav til 
bygninger, anlegg og utearealer. 
 
De ulike temaene planforslaget berører er redegjort for enkeltvis under. 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget, og er vedlagt i sin helhet. 
 
Overordnede planer og retningslinjer 
Forslagstillers planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til overordnede 
planer og retningslinjer i kapittel 6.1. 
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Lokalisering 
Ulike alternativer ble vurdert for lokalisering av ny studentboligbebyggelse i Ås, og er 
beskrevet i detalj i kapittel 1.4 i vedlagt planbeskrivelse. Alternativene er begrenset 
av universitets eiendomsportefølje og utviklingsplaner. 
 
Trafikk og atkomst 
I arbeidet med planforslaget er det gjennomført en trafikkanalyse. Rapporten er 
vedlagt som vedlegg 9.  
 
Etter en vurdering av tre muligheter for atkomst til området, foreslås atkomst til 
området lagt sentralt i planområdet gjennom Skogveien, og ikke inn mot tilstøtende 
eiendommer. Planforslaget foreslår å holde planområdet fritt for gjennomgangstrafikk 
og å bevare Skogveien i planområdet for myke trafikanter med allmenn 
tilgjengelighet. Areal for bilparkering er lagt øst for ny bebyggelse, med atkomst via 
Skogveien. 
 
Planforslaget legger til rette for en parkeringsdekning på 10 % som utgjør ca. 100 
parkeringsplasser innenfor planområdet.  
 
Planforslaget legger videre til rette for et større antall sykkelparkeringsplasser, 1 stk. 
per hybelenhet, hvorav 35 % skal være overdekket og samtlige med mulighet for å 
låse sykkelen fast. Forslag til landskapsplan, vedlegg 5, viser en detaljering av 
prosjektert arealbruk, med plassering av sykkelparkeringsplasser. Det stilles krav om 
at det må utarbeides bindende utomhusplan til søknad om rammetillatelse. 
 
Trafikkberegningene i trafikkanalysen viser at planforslaget ikke kommer til å 
generere stor biltrafikkøkning eller kapasitetsproblemer på det omkringliggende 
veinettet, og planforslaget vil ikke medføre behov for trafikale tiltak. Skulle det bli 
aktuelt på sikt legger planforslaget likevel til rette for en fremtidig utvidelse av Utveien 
med muligheter for å etablere fortau. Dette vil kunne øke trafikksikkerheten for 
beboerne i planområdet og naboområdet dersom behovet oppstår.   
 
Boligantall 
NMBU har i dag 5200 studenter, og en økning i antall studenter er ventet. Det er 
spesielt Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolens flytting til Campus Ås som har 
skapt et umiddelbart behov for etablering av et større antall nye studentboliger i Ås.  
 
I en gjennomgang av behovet i 2011, har NMBU skissert et behov for 2000 nye 
hybelenheter i tiden fremover, hvor ca. 800 av dem er foreslått lagt i Skogveien.  Det 
vil altså bli behov for å ta i bruk arealer egnet til formålet på mest mulig 
hensiktsmessig måte, både i Skogveien og andre steder. 
 
Planforslaget legger til rette for totalt ca. 1000 hybelenheter innenfor planområdet 
ved maksimal utnyttelse, hvilket betyr en netto tilførsel av ca. 800 hybelenheter 
sammenliknet med dagens situasjon. En stor andel av hybelenhetene er organisert 
som bofellesskap med felles kjøkken og oppholdsrom, tilsvarende siste byggetrinn 
på Pentagon. Dette innebærer at boligantallet ikke helt er sammenlignbart med 
tilsvarende omfang av boliger i alminnelige boligbygg. 
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Bebyggelse og utnyttelse 
Planforslaget legger til rette for blokkbebyggelse fordelt på ni delfelt. Fire 
eksisterende boligbygg som ikke lenger tilfredsstiller dagens krav til studentboliger 
sydvest i planområdet er planlagt revet. Fire nylig renoverte studentboligbygg på 
østsiden av Skogveien er foreslått bevart og inngår i anlegget. Planforslaget legger til 
grunn et hovedgrep der ny bebyggelse omkranser disse fire bevarte 
studentboligbyggene omkring et sentralt grønt tun.  
 
Tunet sentralt i planområdet skal opparbeides som et grønt «hjerte» i området, og 
skal være allment tilgjengelig slik at Skogveien fortsetter å fungere som 
tverrforbindelse som i dag. 
 
En ny ferdselsforbindelse for myke trafikanter og nyttetrafikk betjener bygningene i et 
omsluttet gatetun, som også skal romme sosiale funksjoner som sitteplasser, 
møteplasser, sykkelparkering, leke- og oppholdsarealer, m.m. Gatetunet er avsatt 
med eget formål i plankartet.   
 
Foreslått ny bebyggelse er planlagt med varierende bygningshøyder, i noen tilfeller 
sammensatt av to fløyer med ulikt antall etasjer. Bebyggelsens høyder reguleres 
gjennom maksimalt tillatt kotehøyde i kombinasjon med maksimalt tillatt bruksareal 
(BRA). Ny bebyggelse er foreslått reist i massivtre. 
 
Samlet fotavtrykk for bebyggelse i planområdet utgjør ca. 17,5 % av arealene til 
rådighet, og områdeutnyttelsen ved maksimal utnyttelse av tillatt bruksareal utgjør 
ca. 76 %. Til sammenlikning er forventningen for regionale byer i Akershus at 
områdeutnyttelsen i sentrale deler innenfor to kilometer fra kollektivknutepunkt bør 
ligge på mellom 75 % og 110 %. Maksimal BRA er foreslått til 26.600 m², i et område 
på 34.800 m² i utstrekning. 
 
Forslått byggegrense følger feltgrensen for delfeltene. Langs Utveien og i den sørlige 
delen av planområdet vil ny bebyggelse i hovedsak følge eksisterende terreng med 
foreslått bygningshøyde på tre til fire etasjer. På nordsiden av planområdet, langs 
Åsmåsan, er planforslagets høyeste bebyggelse lagt, med 5-8 etasjer inkludert 
underetasje. På grunn av det naturlige terrengfallet i nord og nordøst planlegges ny 
bebyggelse med underetasje. For øvrige deler av planområdet planlegges nye 
boligbygg uten underetasje. 
 
Visuelt fremstår bebyggelsen i planområdet som separert fra øvrige deler av Kaja-
området. Planområdet legger til rette for en økning i bygningshøyder- og volumer, 
men ettersom tiltaket planlegges som en visuelt sett selvstendig enhet argumenterer 
tiltakshaver for at bygningenes høyde ikke vil endre den overordnede visuelle 
karakteren på Kaja. Grøntstrukturen vil i tillegg forsterke dette visuelle skillet. 
 
Forslag til bebyggelsesplan med viste høydebegrensninger for hvert delfelt og grad 
av utnytting er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 5.3. 
 
Utomhusplan 
Det stilles krav om at det må utarbeides bindende utomhusplan ved søknad om 
rammetillatelse. Forslag til landskapsplan, vedlegg 5, viser forslag til detaljering av 
prosjektert arealbruk. 
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Tilpasning til nabobebyggelse 
Forslaget tilstreber tilpasning til omkringliggende bebyggelse gjennom særlig to 
virkemidler. Bygningshøyder er holdt lave for bebyggelse mot syd og vest for 
planområdet, og bebyggelsen er trukket tilbake fra planavgrensningen og skjermet 
gjennom bruk av et gjennomgående vegetasjonsbelte omkring bebyggelsen. 
 
Virkninger på landskapsbilde og kulturmiljø er beskrevet i egen 
konsekvensutredning, vedlegg 11. Fjernvirkningsanalyse med visualisering av 
forslaget sett fra flere kjente steder i nærmiljøet er vedlagt som vedlegg 7. 
 
Grøntstruktur 
Planområdet er omgitt av natur eller naturlig vegetasjon der deler av Skogveien 
innenfor planområdet inngår som en viktig del av grønnstrukturen som binder 
Åsmåsan med den øvrige delen av Kaja.  
 
For å bevare og forsterke grønnstrukturen innenfor planområdet skal eksisterende 
vegetasjon bevares så langt det lar seg gjøre. Skogveien som en grønn forbindelse 
mellom Åsmåsan, Frydenhaug og de øvrige delene av Kaja-området er foreslått 
opprettholdt som i dag. 
 
Det er videre foreslått grønnstruktur rundt studentbyen både for å underbygge 
områdets grønne identitet, men også for å skape et visuelt skille mellom ny og 
tilgrensende bebyggelse. Denne vegetasjonsbufferen skal virke både som en 
innramming av studentboligene og som en avgrensing av boligområdet på Kaja. 
 
Planprosess og mottatte merknader: 
 
Varsel om oppstart og planprogram 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad 20.12.2016 og på Ås 
kommunes hjemmesider 21.12.2016. Brev til naboer, organisasjoner og myndigheter 
med varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt 20.12.2017. Som del av høringen 
ble det holdt informasjonsmøte 10.01.2017. Ved varsel om igangsetting av 
planarbeidet ble det mottatt 30 høringsuttalelser. 

Etter varsel om oppstart ble det utarbeidet planprogram for planarbeidet. 
Planprogrammet ble sendt til naboer og aktuelle høringsinstanser i brev 08.05.2017. 
Videre ble planprogrammet annonsert i Østlandets Blad 11.05.2017 og annonsert på 
Ås kommunes hjemmeside 08.05.2017. I forbindelse med høring av planprogrammet 
ble det mottatt 5 nye merknader. Merknader fra varsel om oppstart og høring av 
planprogram ble oppsummert og kommentert i behandling av planprogram i møte 
24.08.2017, HTM-sak 53/17. 

Tidligere behandlinger av saken 
Planprogram for R-311 reguleringsplan for del av Skogveien ble fastsatt av 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø i møte 24.08.2017. 

Hovedutvalg for teknikk- og miljø fikk et planforslag til behandling i møte 02.11.2017. 
Forslaget ble vedtatt sendt til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 
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 Tiltakene nevnt under «Tilpasning og forhold til kulturmiljø» i 

saksfremstillingen innarbeides i bestemmelsene. 
 Benevninger på de ulike områdene forenkles så mye som mulig (f.eks. BBB1 

til B1) 
 Parkeringsdekning økes til 20 %. 10 % av parkeringsarealet skal være 

innenfor planområdet. 
 Det bør utredes om parkeringsareal kan legges under bakkeplan. 
 Før utsendelse må prosjektet illustreres betydelig sterkere for at berørte og 

beslutningstakere kan få et kvalifisert inntrykk av prosjektet. 
 
Offentlig ettersyn 
Forslaget med ny fjernvirkningsanalyse ble sendt til berørte parter og offentlige 
myndigheter til uttalelse i perioden mellom 15.12.2017 til 15.02.2018. I forbindelse 
med høringen ble det holdt informasjonsmøte for berørte naboer 16.01.2018. Det er 
mottatt 33 merknader ved offentlig ettersyn. Merknadene er redegjort for og 
kommentert enkeltvis i eget vedlegg, vedlegg 1. 
 
I all hovedsak peker merknadene særlig på syv gjengående tema. Dette gjelder 
bekymringer for boligantall og arealutnyttelse, tilpasning til nabobebyggelse, trafikk 
og parkering, anleggsperioden, grønnstruktur, folkehelse og naturmangfold. 
 
Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn 
Planforslaget er grundig revidert etter høringsperioden, der de aller fleste innspill er 
forsøkt imøtekommet. Blant endringene gjelder særlig redusert arealutnyttelse, 
utvidet grønnstruktur, krav om skjøtselsplan for grøntområder, vurdering av forslagets 
virkninger i tråd med folkehelseloven, anleggsstøy, m.m. 
 
Det reviderte forslaget har gjennom mer effektiv arealbruk redusert arealutnyttelsen i 
området, fra ca. 91 % områdeutnyttelse i opprinnelig forslag til 76 % i det reviderte. 
Dette er gjort ved å redusere antall foreslåtte bygg, fra flere små til færre større 
bygningskropper. I dette ligger også et redusert fotavtrykk, slik at bebygd areal (BYA) 
i området reduseres fra 19,5 % til 17,5 %. Dette imøtekommer merknader fra berørte 
naboer som ønsker mer lys, luft og sikt gjennom bygningsanlegget. Videre er 
bygningshøyder for byggeområder tilgrenset eksisterende boligbebyggelse mot vest 
redusert fra fire til tre etasjer, og mot øst redusert fra 5 til 4 etasjer.  
 
Revidert forslag har ved å tydeligere fastsette byggegrenser og feltavgrensninger 
avsatt større andel av arealet tidligere foreslått til byggeområder til grønnstruktur, slik 
at foreslått grøntbelte mot vest og langs Utveien i syd er gjort bredere. I sydøst er 
avstanden mellom foreslått ny bebyggelse og tilgrensende eksisterende 
blokkbebyggelse i Lyngveien 14 økt fra 17 til mellom ca. 19 og 40 meter. Her er også 
foreslått større del av arealet avsatt til grønnstruktur, som ivaretar større avstand fra 
tilgrensende bebyggelse, samtidig som området kartlagt som våtmarksområde kan 
bevares. 
 
Konsekvensutredning av naturmiljø er revidert, og inkluderer også nye 
naturtyperegistreringer gjort i regi av Ås kommune høsten 2017. Det reviderte 
forslaget ivaretar langt de fleste av disse registreringene, herunder våtmark/bekk 
sydøst i planområdet, området disponert til LNF-område i kommuneplan for Ås 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018  Side 11 av 100 
 

nordøst i planområdet som nå foreslås til grønnstruktur, og verdifull vegetasjon langs 
Utveien er avsatt som grønnstruktur. Verdifulle trær skal markeres i kart, og følges 
opp i anleggsfasen. I tillegg er det innført krav om skjøtselsplan for forvaltning av 
grønnstrukturen. 
 
For bekymringer knyttet til anleggsperioden er det foreslått innført en særegen 
bestemmelse om støy i anleggsperioden i tråd med vegvesenets anbefaling. Krav om 
godkjent miljøoppfølgingsplan er opprettholdt fra tidligere forslag, men det er pekt på 
flere forhold i uttalelsene som skal inngå i miljøoppfølgingsplanen. Her gjelder særlig 
valg av anleggsvei og tiltak for å sikre skolevei i anleggsperioden, kontaktarena for 
dialog og varsling mellom byggherre, entreprenør, naboer og berørte barnehager i 
nærmiljøet, m.m. Miljøoppfølgingsplanen skal behandles som del av oppfølgende 
byggesaksbehandling, men et forslag til miljøoppfølgingsplan er utarbeidet og følger 
reguleringsforslaget som vedlegg 13. De fleste naboer har ytret ønske om én 
anleggsperiode for å unngå unødige forstyrrelser over tid. Dette er et ønske som er 
delt av forslagsstiller, men SiÅs er avhengig av tilstrekkelig tilskudd fra 
kunnskapsdepartementet for å kunne sikre dette. 
 
Videre er planbeskrivelsen oppdatert med vurdering av virkninger av planforslaget på 
folkehelse i Ås. I tillegg er det utarbeidet et særegent notat om temaet (vedlegg 10). I 
notatet er planforslaget vurdert etter folkehelselovens grunnleggende prinsipper om å 
utjevne sosiale helseforskjeller, legge til rette for bærekraftig utvikling, føre-var 
prinsippet, og medvirkning. 
 
Når det gjelder parkering i området er de aller fleste uttalelser bekymret for foreslått 
parkeringsdekning. En parkeringsdekning på 10 % innenfor planområdet vurderes for 
de aller fleste som for høyt i et så sentralt område forbeholdt studenter, samtidig som 
enkelte er bekymret for ulovlig parkering langs Utveien. Underjordisk 
parkeringsanlegg er vurdert i planprosessen, men vurderes av forslagsstiller fortsatt 
å være for kostnadsdrivende innenfor rammene av prosjektet som er avhengig av 
offentlig finansiering med stor konkurranse om midler på landsbasis, der kostnad per 
studentbolig gjerne kan være utslagsgivende for å få støtte. 
 
10 % av parkeringsarealet er foreslått tilrettelagt for bildelingsordninger og for el-bil, 
med et ønske om at bildelingsordning kan organiseres som et studentinitiativ utenfor 
studentsamskipnadens virkeområde. 
 
Rådmannens kommentarer til innkomne merknader: 
Samlet sett vurderer Rådmannen at tema som berørte parter i hovedsak peker på er 
ivaretatt i det reviderte planforslaget. 
 
Uttalelsene er kommentert enkeltvis i eget vedlegg. 
 
Rådmannens vurdering av planforslaget: 
 
Lokalisering og boligantall 
Forslagets planbeskrivelse redegjør for utfordringene SiÅs har med tanke på 
etablering og lokalisering av et betydelig antall studentboliger de har behov for i 
årene som kommer. Særlig krevende vil det være å finne lokaliseringer der både 
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studentenes behov for nærhet til daglige gjøremål, som sentrumsfunksjoner og 
nærhet til universitetet er ivaretatt.  
 
SiÅs disponerer få arealer som i tilsvarende grad som ved Skogveien har kapasitet til 
å dekke studentboligbehovene på lang sikt. De fleste områdene som er vurdert er 
mindre områder der det vil være mulig å øke tilbudet gjennom systematisk utskifting 
av etablerte studentboligmiljøer. Fortettingspotensialet i øvrige aktuelle områder er til 
gjengjeld anslått å være lavere enn potensialet anslått i Skogveien, der det er 
mulighet for et større, sammenhengende grep for å utvide studentboligtilbudet i Ås. 
 
De etablerte studentboligene i Skogveien er i dag både til dels utdaterte og lite 
hensiktsmessige som studentboliger uten betydelige investeringer. I tillegg utnyttes 
arealene på en lite effektiv måte gitt utfordringene med økt studentmasse fremover. 
 
Behovet for studentboliger i tiden som kommer vil etter all sannsynlighet ikke avta. 
SiÅs har som overordnet målsetning å dekke 30 % av boligbehovet for studenter i 
Ås. Med de ca. 800 nye studentboligene planforslaget legger opp til vil denne 
målsettingen være ivaretatt i nærmeste fremtid. 
 
Rådmannen mener at foreslått lokalisering og omfang av studenthybler er rimelig gitt 
forutsetningene i et så sentralt område mellom universitetet og Ås sentrum. 
 
Bebyggelse, utnyttelse og høyder 
Det reviderte planforslaget legger opp til en reduksjon av områdeutnyttelsen i 
området til ca. 76 %. Utnyttelsen kan umiddelbart fremstå høyt i et område i 
hovedsak bebygd med eneboliger, men sammenlignet med øvrig blokkbebyggelse 
øst for planområdet holder forslagets høyder med unntak av de høyeste blokkene i 
nord seg stort sett i en sammenlignbar skala. 
 
Foreslått utnyttelse er lavere enn anbefalinger om utnyttelse i fortettingsstrategien for 
Ås sentralområde, og er tilnærmet lik anbefalt arealutnyttelse i regional plan for Oslo 
og Akershus. Foreslått bebygd areal (BYA) er i forslaget 17,5 %, og gir gode 
forutsetninger for hensiktsmessige uterom av god kvalitet. De foreslåtte endringene i 
det reviderte planforslaget vurderes å være gunstige, der reduksjon av antall 
bygninger og reduserte bygningshøyder med mer lys, luft og sikt mellom byggene 
vurderes som positivt. Gitt forutsetningene vurderer Rådmannen foreslått utnyttelse 
som rimelig. 
 
Planforslagets hovedgrep med et grønt hjerte, og bebyggelse organisert på begge 
sider omkring et internt gatetun med flere plassdannelser vurderes fortsatt som svært 
godt. Plangrepet vurderes å ha høyt potensiale for god arkitektonisk kvalitet for 
anlegget. De foreslåtte endringene i revidert planforslag har selv med færre 
bygninger evnet å opprettholde kvalitetene i forslaget med gode plassdannelser 
mellom byggene. Det omsluttende gatetunet vurderes å kunne fungere godt både 
som sosial møteplass, med tilknyttede funksjoner som overdekte 
sykkelparkeringsplasser og lekeplasser, og som intern sirkulasjon mellom 
bygningene. Samtidig gir organiseringen rom for nyttetrafikk og tilgang for 
utrykningsbiler. 
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Foreslåtte volumer for den omkringliggende bebyggelsen vurderes å være skånsomt 
disponert. Forholdet mellom etablert bebyggelse og foreslått ny bebyggelse vil kunne 
fungere godt. Forslagets redegjørelse for sol- og skyggeforhold viser en omtenksom 
disponering av volumer med få til ingen ugunstige skyggeforhold gjennom året. 
 
Bebyggelsen er disponert slik at det etableres et spekter av ulike uterom i anlegget. 
Disse inkluderer plassdannelser og torg mellom byggene, et omsluttende gatetun 
som knytter de ulike plassene sammen, og et romslig grøntområde sentralt i 
planområdet. Dette i kombinasjon med grønnstruktur omkring anlegget som helhet 
utgjør samlet sett uterommene i planområdet. 
 
Det stilles krav om minimum 15 m² uteareal per hybelenhet i reguleringsplanen. 
Uterommenes variasjon i utstrekning og mulig utforming gir gode muligheter for å 
oppnå god kvalitet i uterommene. Som følge av både variasjon og omfang på 
utearealene vurderes det foreslåtte minstekravet per boenhet å være rimelig. 
 
Etappevis utbygging 
Området er delt opp i delfeler som kan utvikles enten parallelt eller som 
enkeltprosjekter. Reguleringsbestemmelsene sikrer at ulike byggetrinn utføres på en 
slik måte at utbyggingen fremstår som helhetlig når området er fullt utnyttet, og at 
vegetasjon og grøntområder kan bevares gjennom ulike byggeperioder.  
 
Det vurderes som positivt at tiltakshaver har ambisjon om ett utviklingstrinn i området 
for å begrense lengre perioder med anleggsarbeid i området i tråd med berørte 
naboers ønsker. Rådmannen har likevel forståelse for utfordringene knyttet til 
finansering av studentboliger over statsbudsjettet og departementets 
tilskuddsordninger, og har ingen videre kommentar til dette forholdet. 
 
Grønnstruktur og overvannshåndtering 
Det reviderte planforslaget opprettholder hovedgrepet for grønnstruktur og 
overvannshåndtering i området som fortsatt vurderes å kunne fungere svært godt. 
 
Gjennom å fastsette strammere feltavgrensninger for boligbebyggelse, kan større 
andel av planområdet avsettes til grønnstruktur slik at foreslåtte «bufferområdet» 
mellom ny og eksisterende bebyggelse i området kan utvides og forsterkes 
ytterligere. Dette vurderes som et positivt grep, som i større grad sikrer bredde og 
kvalitet på det foreslåtte grøntbeltet som omkranser ny bebyggelse. 
 
«Bjørkelunden» sentralt i området, som brukes som fellesanlegg for dagens 
studentboliger, skal bevares og forsterkes som et «grønt hjerte» i det nye anlegget. 
Skogveien som tursti bevares som i dag, og skal opprettholdes som allment 
tilgjengelig tursti gjennom området. Øvrige eksisterende stier gjennom området til 
Åsmåsan bevares, og sikrer god tilgang for beboere i planområdet og utenfor. Det 
foreslås å etablere ny tursti langs planområdets østre avgrensning, og ny 
tverrforbindelse gjennom planområdet fra sydvest til nordøst, som vil bidra som vil 
bidra til å forsterke tilgangen til friområdet ytterligere. 
 
Det stilles krav om lokal overvannshåndtering i området som skal vises i 
utomhusplan med rammesøknad. Forslag til utomhusplan er vedlagt planforslaget, 
og viser hvordan blå-grønn faktor på 0,8 kan oppnås i området med lokale 
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fordrøyningsanlegg lokalisert på strategiske steder innenfor grønnstrukturen. I tillegg 
er det innarbeidet krav om VA-rammeplan for hele planområdet som skal fremlegges 
ved søknad om rammetillatelse.  
 
Rådmannen vurderer foreslått grønnstruktur med tiltak for å sikre lokal 
overvannshåndtering som tilfredsstillende. Både utvidet grønnstruktur og sentralt 
grøntområde vurderes som gode grep. Tilgang til friområder utenfor planområdet 
vurderes å være ivaretatt. Reguleringsbestemmelsene gir gode og klare føringer for 
hvordan grøntområdene skal opparbeides, med etablering av allment tilgjengelige 
turstier. Det er stilt krav om fremlagt planteplan for å sikre stedsegnet vegetasjon, og 
skjøtselsplan for å sikre forvaltningen av områdene i fremtiden. Selv om 
reguleringsbestemmelser er tydelige på hvordan grøntstrukturen skal opparbeides, 
mener Rådmannen likevel det vil være hensiktsmessig også å sikre opparbeidelsen 
gjennom å stille rekkefølgekrav for opparbeidelse knyttet til brukstillatelse, og foreslår 
dette som et tillegg til bestemmelsene. 
 
Trafikk, atkomst og parkering 
Flere atkomstmuligheter er redegjort for i planforslagets vedlagte trafikkanalyse 
(vedlegg 9). Forslagsstiller vurderer at atkomst gjennom Skogveien gir minst 
trafikkpåvirkning på omgivelsene som samtidig gir et lesbart veinett for biltrafikk i 
området.  
 
Det er forventet lav biltrafikk i området, med bakgrunn i studier av studenters vaner 
for bilbruk ved Pentagon og i sammenlignbare områder utenfor Ås. Ved Pentagon 
viser registreringene at om lag 5 % av de bosatte studentene bruker bil i 
ettermiddagsrushet, og at bilbruken er lavere enn dette om morgenen. De fleste av 
de etablerte parkeringsplassene ved Pentagon fungerer som langtidsparkering.  
 
Som følge legger det reviderte planforslaget opp til lav andel bilbruk for bosatte 
studenter i området. Dette begrunnes i at det er svært god tilknytning og nærhet til 
både universitet, kollektivtrafikk og sentrumsfunksjoner. Planforslaget legger derfor 
opp til en lav parkeringsdekning for bebyggelsen. 
 
Rådmannen deler denne oppfatningen. Strenge og begrensede 
parkeringsbestemmelser er at av de aller viktigste virkemidlene kommunen har for å 
begrense bilbruk i et område. 
 
Ved behandling av forslaget i HTM første gang ble det bedt om grundigere 
gjennomgang av muligheten for bildelingsordninger og etablering av underjordisk 
parkeringsanlegg. Samtidig ble det fremmet krav om økning av parkeringsdekningen 
med ytterligere 10 % etablert utenfor planområdet. 
 
Etter gjennomgang av mottatte høringsuttalelser, er det mange som er bekymret for 
det som betraktes som et for omfattende krav til parkeringsplasser i området samtidig 
som det er bekymring for ulovlig fremmedparkering i området. En mulig løsning er å 
redusere kravet til antall parkeringsplasser i området til en dekning på 6 %. Dette kan 
eventuelt kombineres med langtidsparkering utenfor planområdet. Eventuell ulovlig 
parkering i området bør følges opp gjennom rullering av det fastsatte regimet for 
parkeringsrestriksjoner i Kajaområdet, og gjennom alminnelig ulovlighetsoppfølging. 
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Når det gjelder etablering av langtidsparkering utenfor planområdet, er det en 
utfordring at bestemmelser knyttet til parkering i utgangspunktet kun kan gjelde det 
avgrensede planområdet, og at det ikke er anledning til å gi juridisk bindende føringer 
utenfor. Dersom et krav om parkering utenfor planområdet skal opprettholdes, 
anbefaler Rådmannen heller at dette innføres som rekkefølgekrav som oppfylles 
gjennom dokumentasjon av at etablert parkeringsløsning for langtidsparkering er 
etablert. 
 
Rådmannen er bekymret for at et slikt krav vil vise seg å være vanskelig å oppfylle i 
praksis, og kan bidra til at utbyggingen stopper opp. Det vurderes i tillegg å være et 
tiltak som vil bidra til økt bilbruk i et område, der behovet for parkeringsplasser i 
utgangspunktet er beregnet å være lavt. Til sammenligning er det for tilsvarende nye 
studentboligprosjekter i Lillestrøm, Kringsjå og Trondheim lagt til grunn 0 %, 6 % og 
7,4 % parkeringsdekning. Rådmannen anbefaler derfor at parkeringsdekningen 
innenfor området snarere reduseres til 6 %, og at krav om langtidsparkering utenfor 
planområdet utgår i sin helhet. 
 
Parkeringsarealene er foreslått lagt nordøst i planområdet som overflateparkering. 
Parkeringsanlegg under bakken er fortsatt vurdert å være uhensiktsmessig 
kostnadsdrivende for et studentboligprosjekt. For å minske virkningen av et utstrakt 
parkeringsanlegg på bakken, foreslås anlegget oppdelt i flere mindre felter separert 
av beplantning og tiltak for å sikre håndtering av overvann mellom feltene som bruk 
av armert gress og grus som dekke. Rådmannen vurderer dette grepet som 
tilfredsstillende. Dersom parkeringsarealet i tillegg reduseres i omfang vil det virke 
mindre skjemmende for tilgrensende bebyggelse, og muliggjør mer beplantning langs 
planområdets østre avgrensning. 
 
Etablering av bildelingsordning for anlegget er vurdert i planprosessen. Tiltakshaver 
ser ikke drift av bildelingsordning som en mulig del av studentsamskipnadens 
virkeområde, men foreslår å forbeholde inntil 10 % av parkeringsarealet til en slik 
ordning med ønske om at det kan bli en studentgeskjeft.  
 
For sykkelparkering opprettholdes et minimumskrav på 1 sykkelparkeringsplass per 
hybelenhet, og en økning fra at 25 % til 35 % av disse skal være overdekt, og 
samtlige låsbare. Ettersom det er et begrenset antall boligblokker med underetasje, 
foreslås det at de overdekte plassene organiseres ved avsatte gatetun i forslaget og i 
nærheten til innganger. Denne løsningen vurderes som god. 
  
Samlet sett vurderer Rådmannen de foreslåtte løsningene for atkomst og parkering i 
området som tilfredsstillende. Atkomst mot Skogveien gir minst påvirkning på 
omgivelsene, og vil gi et lesbart veinett for biltrafikk i området. Vurderingen 
forutsetter fortsatt begrenset parkeringsdekning for å sørge for lav økning av 
bilbruken i området sett under ett. 
 
Tilpasning og forhold til kulturmiljø 
Konsekvensutredningen som følger planforslaget for landskapstilpasning og forhold 
til kulturmiljø og nærmiljø er oppdatert i tråd med de foreslåtte endringene i revidert 
planforslag. Konsekvensutredningen viser fortsatt ingen til liten virkning på 
omgivelsene av betydning for ivaretakelse av kartlagte kulturminneverdier i området. 
Tiltakene som det reviderte planforslaget legger opp til med tilpassede høyder mot 
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syd, vest og øst, og bebyggelse omsluttet av en grønn vegetasjonsskjerm, er vurdert 
å bidra til å redusere påvirkning på omgivelsene. 
 
I tillegg vurderes tilbaketrukken bebyggelse med forhager langs Utveien som et grep 
som vil bidra til sammenheng med øvrig bebyggelse. Foreslått bebyggelse i tre 
etasjer mot planavgrensningen i syd og vest gjør at bebyggelsen har sammenlignbar 
mønehøyde som øvrig regulert bebyggelse i området på opp mot 10 meter. 
 
Ett unntak er foreslått bebyggelse helt sydøst i planområdet, i felt BBB9. På 
tilsvarende vis som i det tilgrensende feltet BBB7, foreslås her bebyggelse i to fløyer 
med ulike etasjehøyder. Rådmannen vurderer de foreslåtte høydene i feltet BBB9 på 
4 etasjer mot øst og 3 etasjer i vest som noe uheldig, der bebyggelsens orientering 
og byggehøyde i 4 etasjer vil gi uheldige skyggevirkninger over den avsatte 
grøntstrukturen i sydøst. Et avbøtende tiltak kan være å endre sammensetningene 
av de to fløyene, ved at det for fløyen vest i feltet tillates 4 etasjer til kote +117, og at 
fløyen i øst reduseres til 3 etasjer til kote +114. Alternativt kan byggehøydene for 
hele feltet reduseres til kote +114. Begge alternativene er kurante, men Rådmannen 
vil anbefale å redusere fastsette høyder i tre etasjer for hele feltet samlet for å 
imøtekomme merknader bekymret for både forholdet til Utveien og skyggevirkninger 
mot øst. 
 
Nordvest i planområdet er registrerte fornminner (hulvei og rydningsrøys) avsatt med 
hensynssone for bevaring og båndlagt etter lov om kulturminner. 
 
Rådmannen betrakter tiltakene i det reviderte planforslaget for å tilpasse 
bebyggelsen til eksisterende boligbebyggelse på Kaja samlet sett som gode. 
Tiltakene vil bidra til å minske påvirkning på omgivelsene. Registrerte kulturminner i 
planområdet vurderes å være ivaretatt. 
 
Forhold til naturmiljø 
Planforslaget er konsekvensutredet med tanke på naturmiljø og artsmangfold. 
Forholdet er redegjort for i vedlagt konsekvensutredning, kapittel 6. Utredningen er 
oppdatert til også å omfatte kommunens nylig gjennomførte registreringer av 
naturtyper i nærområdet, herunder særlig det tilgrensende området i Åsmåsan i nord. 
 
Blant funn av betydning er tre rødlistede Alm-trær, ett tilgrensende og to innenfor 
planområdet, og enkelte betydningsfulle trær (blant annet Osp) innenfor 
planområdet.  
 
Reguleringsbestemmelsene legger til grunn at bevaringsverdige trær i planområdet 
skal bevares i den grad det er mulig, og at verdifulle trær skal kartfestes i 
miljøoppfølgingsplanen for å sikre disse i anleggsfasen. Landskapsplanen som følger 
forslaget viser at de registrerte rødlistede artene kan bevares innenfor anlegget. 
Områdene med verdifulle trær langs Utveien er i revidert planforslag avsatt til 
grønnstruktur. Vedlagt konsekvensutredning viser at planforslaget vil ha liten negativ 
konsekvens på naturmiljøet i området. 
 
Rådmannen vurderer forhold til naturmiljø å være ivaretatt i planforslaget. 
 
Vurdering etter folkehelseloven 
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Flere merknader savner en vurdering av planforslaget etter folkehelseloven. Det er 
utarbeidet et nytt notat med vurdering av reguleringsforslaget etter folkehelseloven 
som følger planforslaget, og planforslaget er revidert som følge av funnene i notatet. 
Notatet er vedlagt som vedlegg 10. 
 
Rådmannen har vurdert innholdet i notatet og stiller seg bak konklusjonene og 
metodikken brukt i vurderingene med tanke på planforslagets virkning på folkehelsen 
i Ås.  
 
Barn og unges interesser 
Rådmannen vurderer det som positivt at tilgang til friområder utenfor planområdet er 
ivaretatt både for beboere innenfor planområdet og utenfor, og at nye lekearealer til 
erstatning for de eksisterende i området fortsatt vil være allment tilgjengelige. 
 
Omdisponering av LNF-areal 
Planforslaget foreslår omdisponering av deler av arealet nord for bebyggelsen på 
Kaja avsatt til LNF(a)-formål i kommuneplanen. Området er avsatt til LNF-formål med 
hensynssone for kulturmiljø, og utgjør et område på i underkant av 5 dekar. Arealet 
som søkes omdisponert var avsatt til boligbebyggelse i forrige kommuneplanperiode. 
Langt største del av arealet er i planforslaget foreslått avsatt til grønnstruktur, og om 
lag 1500 m2 er foreslått å inngå som del av byggeområdet BBB1 til boligformål. 
  
Arealet foreslått avsatt til boligbebyggelse er bevokst med variert vegetasjon. Det er 
også to registrerte kulturminner i området (hulvei og rydningsrøys) som er foreslått 
avsatt til grønnstruktur med egen hensynssone. Store deler av området er preget av 
et naturlig terrengfall mot myrlandskapet lenger nord for planavgrensningen. 
Planforslaget foreslår at ny bebyggelse i planområdet blir lagt helt opp mot denne 
landskapshelningen. Slik fremstår helningen som en naturlig avgrensning mellom ny 
bebyggelse og naturmiljøet for øvrig. Rådmannen anser det som fornuftig å ta i bruk 
terrenget slik dette er foreslått. 
 
Området er omfattende kartlagt med tanke på naturressurser, og omdisponeringen er 
vurdert å ha liten konsekvens for naturmiljøet. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at arealet omdisponeres til boligbebyggelse slik forslag 
til reguleringsplan med fastsatte feltavgrensninger foreslår. 
 
Alternativer: 
Parkeringsdekning i området opprettholdes på 10 %. 
 
Etablering av langtidsparkering utenfor planområdet innføres som et rekkefølgekrav 
knyttet til brukstillatelse, der mulighet for langtidsparkering for 10 % av boenhetene i 
planområdet skal dokumenteres før det gis brukstillatelse for anlegget. 
 
Totalt byggevolum opprettholdes for felt BBB9 ved at byggehøyder byttes til +114 for 
den østre fløyen, og +117 i den vestre. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Betydelige investeringer på universitetsområdet og en stadig økende studentmasse, 
øker behovet for studentboliger i Ås. Kommunen har et særlig ansvar for å 
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tilrettelegge for studentboliger. Disse boligene bør ligger i nærheten av både 
universitet og sentrumsfunksjoner. Med disse forutsetningene og med den 
arealknappheten som er, er det viktig at det i egnede områder bygges tett.  
 
Rådmannen vurderer det reviderte forslaget til reguleringsplan som svært godt 
gjennomarbeidet, og i tråd med kommuneplanens arealdel med unntak av deler av 
planområdet i nordvest som foreslås omdisponert fra LNF-formål. Arealet foreslått 
omdisponert er grundig vurdert og konsekvensutredet med tanke på virkning på 
landskapsbilde og naturmiljø.  
 
Planforslaget har gjennomgått flere endringer for å imøtekomme merknader ved 
offentlig ettersyn. Endringene har ført til mer effektiv bruk av de foreslåtte 
byggeområdene, slik at mange av bekymringene knyttet til arealutnyttelse og forhold 
til nabobebyggelse er forbedret, uten at antallet studenthybler er redusert verken i 
omfang eller bokvalitet. Det er åpnet for mer lys, luft og sikt gjennom anlegget og 
arealer avsatt til grøntstruktur er merkbart utvidet. Høyder for ny bebyggelse 
tilgrensende nabobebyggelse mot vest og øst er redusert fra det opprinnelige 
forslaget. 
 
Planforslaget utgjør stadig et betydelig antall studentboliger, som vil kunne dekke 
behovet for studentboliger i Ås et godt stykke fremover i tid, og sørge for 
hensiktsmessig utnyttelse av et av få aktuelle områder i Ås med både nærhet til 
universitet og sentrum. Samlet utnyttelse av arealet er vurdert som rimelig. 
 
Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at revidert forslag til reguleringsplan 
for del av Skogveien vedtas, med følgende forslag til endringer: 
 

 Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 6 %. 
 Maksimum tillatt møne- og gesimshøyde for felt BBB9 er ved kotehøyde +114 
 Det innføres rekkefølgekrav for etablering av grønnstruktur i felt f_G1-5 som 

skal være etablert i tråd med reguleringsbestemmelsene § 5.1 og § 5.2 før det 
gis brukstillatelse for feltene BBB1-9. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saklisten 
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HTM-36/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/00189-41 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 36/18 31.05.2018 
2 Formannskapet 49/18 06.06.2018 
3 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, k-sak 
14/18. Klagen tas således ikke til følge. 
 
 
Ås, 16.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utvklingssjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 31.05.2018 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtak i Ås kommunestyre vedrørende helikopterlandingsplass, datert 
24.04.2018 
2. Saksutskrift Kommunestyret 21.03.18 
3. Fylkesmannens vedtak i klagesak Ski kommune 21.10.15 
4. Brev fra Tronsmo, sendt 25.09.2017 
5. Brev fra Lilleby Kvarme, sendt 26.02.2018 
6. Situasjonsplan C 
7. Situasjonsplan C 2500 
8. Støyrapport Sintef, datert 23.02.2017 
9. Forslagsstillers svar til sent inkomne merknader og forslag til konsesjonsvilkår, 
datert 03.11.2017. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om dispensasjon 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune mottok søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen på 
eiendommen gnr/bnr 60/1, den 19.05.2017. Formålet med dispensasjonen er å 
etablere en godkjent landingsplass for helikopter på tomten. Tiltakshaver søkte 
opprinnelig om dispensasjon for 25-30 flybevegelser per uke, men har i ettertid 
redusert søknaden til i gjennomsnitt 12 bevegelser per uke, tilsvarende det som 
tillates for en ikke-konsesjonspliktig landingsplass (naturlig landingsplass). 
Tiltakshaver driver i dag helikoptervirksomhet fra eiendommen uten konsesjon, i om 
lag samme skala som det søkes om. 
 
Dispensasjonssøknaden ble behandlet første gang i hovedutvalg for teknikk og miljø 
(HTM) 24.08.2017 og i formannskapet 30.08.2017. Saken ble mindretallsanket til 
kommunestyret, som behandlet saken 25.10.2017. Grunnet nye opplysninger i 
saken, vedtok kommunestyret at saken skulle sendes tilbake til administrasjonen. 
Søknaden ble behandlet på nytt i HTM den 01.03.2018, i formannskapet den 
07.03.2018, og deretter i kommunestyret 21.03.2018. Kommunestyret fattet vedtak 
om midlertidig dispensasjon, med vilkår. 
 
Berørte parter ble varslet om vedtaket i brev datert 05.04.2018. Vedtaket ble 
påklaget 26.04.2018, i brev signert 17 naboer, og klagen er således mottatt innen 
klagefristen. 
 
Rådmannens vurdering av søknaden 
Før behandling av saken i HTM 01.03.2018, vurderte rådmannen at vilkårene for å gi 
dispensasjon var oppfylt. Tiltaket ble ikke vurdert å tilsidesette hensynet bak LNF-
formålet. Fordelene ved å beholde en ønsket, samfunnsnyttig virksomhet i 
kommunen, samt å kunne styre driften ved hjelp av konsesjonsvilkår, ble veiet opp 
mot ulempene med støy for naboene. Det ble lagt vekt på at deler av 
helikoptervirksomheten har tilknytning til innovasjonsmiljøet på Campus Ås, og at det 
er ønskelig å tilrettelegge for denne bedriften i kommunen. Også øvrig virksomhet 
skal bestå av samfunnsnyttige oppgaver, som bl.a. utbygging av nødnett for 
redningsetaten og bistand ved brann og redning, og det skal ikke foregå 
forlystelsesflyging fra landingsplassen. Det ble vurdert at helikopterdrift på 
eiendommen vil føre til ulemper for naboene i form av støy, men at ulempene ved en 
dispensasjon ikke vil være større enn de er ved dagens drift.  
 
Kommunestyrets vedtak 
Kommunestyret fattet 21.03.2018 følgende vedtak: 

 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå. 
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4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 
dager. 

5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad» 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
Vedtaket er påklaget av 17 berørte naboer. Innholdet i klagen er redegjort for under, 
punkt for punkt, med rådmannens kommentarer. 
 
1. Vedtaket i Ås kommunestyre om å gi midlertidig dispensasjon undergraver 
regelverkets intensjon. 
Klager viser til Pbl. § 19-2, som sier at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene. De viser til bestemmelsens 
forarbeider, (Ot.prp nr. 32), som understreker at bestemmelsen skal tolkes strengt.  
 
Klager forventer at saken blir likebehandlet med en klagesak fra 2015 vedrørende 
Ski flyplass, hvor Ski kommunes dispensasjon ble omgjort av fylkesmannen (se 
vedlegg). Dispensasjonen gjaldt en utvidelse av driften på Ski flyplass, og ble gitt for 
en periode på 10 år. Det ble gitt dispensasjon til opp mot 50 flybevegelser med 
helikopter per uke. Fylkesmannen begrunnet avgjørelsen med at fordelene ikke klart 
ville overstige ulempene, og pekte spesielt på støy som en betydelig ulempe. Det ble 
også kommentert at kommunen hadde akseptert flyplassvirksomhet i 50 år uten 
regulering, og at dispensasjonen dermed ikke framsto som midlertidig. 
Fylkesmannen var i tvil om hvorvidt en midlertidig dispensasjon ville vesentlig 
tilsidesette LNF-formålet, men var kritisk til manglende vurdering av hensynet til 
husdyrhold. 
 
Klager påpeker at landingsplassen i Ski lå i overkant av 200 meter fra nærmeste 
nabolag, mens landingsplassen på Haugerud ligger mindre enn 50 meter fra 
nærmeste bolighus.  Ulempene og støynivået for naboene på Haugerud vil derfor 
være større enn på Ski flyplass. 
 
De ber Ås kommune begrunne hvorfor denne saken er annerledes enn saken som 
ble behandlet i Ski kommune.  
 
Rådmannens kommentar: Klagesaken i Ski kommune har likheter med saken på 
Haugerud, først og fremst når det gjelder ulempene naboene opplever med hensyn til 
støy. Det er imidlertid også forskjeller mellom de to sakene, særlig når det gjelder 
tiltakets varighet og omfang. Aktiviteten det åpnes for på Haugerud er betydelig 
mindre enn aktiviteten på Ski flyplass, og er begrenset til maks 24 bevegelser per 14 
dager og maks 16 bevegelser per uke. Dispensasjonen er ytterligere begrenset i tid, 
og skal kun gjelde frem til vedtak av neste kommuneplan. Arbeidet med rullering av 
kommuneplanen starter opp i 2019, og det er dermed snakk om en dispensasjon 
som er begrenset til om lag 2 år. Dispensasjonen har således ikke karakter av å 
være varig, slik fylkesmannen konkluderte om Ski flyplass.  
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Hensynet bak LNF-formålet: Saksframlegget redegjør for vurderingen av hensynet 
bak LNF-formålet. Rådmannen viser til landbrukssjefens uttalelse, som påpeker at 
omsøkt landingsplass ikke vil berøre dyrket eller dyrkbar jord. Det er ikke mottatt 
uttalelser eller klager fra landbruksinteresser i området, som tilsier at driften har 
negativ innvirkning på landbruket. 
 
Vurdering av fordeler og ulemper. Saksframlegget redegjør for vurderingen av 
fordeler og ulemper ved dispensasjonen. Det er foretatt en konkret vurdering av 
ulempene. HTM gjennomførte en befaring hos nærmeste berørte nabo, og det er 
vedtatt dispensasjonsvilkår for å begrense ulempene. Det tillates ikke flyvninger på 
søndager, og kun få flybevegelser på lørdager og kveldstid, når det vil være til størst 
sjenanse for naboene. 
 
2. Feil fakta i saken 
Klager mener at dagens helikoptertrafikk fra Haugerud ikke kan tolkes inn i begrepet 
naturlig landingsplass, og at driften derfor er ulovlig. De peker både på at 
begrensningen med maks 12 bevegelser per uke ikke har vært overholdt, og at det er 
blitt foretatt endringer av driftsbygningen som gir landingsplassen karakter av å være 
permanent. De mener søknaden burde vært behandlet som en nyetablering, og at 
dagens støynivå ikke kan tas som utgangspunkt i en vurdering av fordeler og 
ulemper. De påpeker også at landingsplassen skal flyttes til en annen plassering på 
eiendommen, som ligger svært nær nærmeste nabo og vil føre til økt støybelastning 
for denne eiendommen. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen er enig i at flytting av landingsplassen tilsier 
at saken bør behandles som en nyetablering. Det vurderes likevel at 
sammenligningen med dagens støynivå er relevant, all den tid det faktisk foretas 
flybevegelser fra eiendommen som kan fortsette uten dispensasjon. Det er knyttet 
noe usikkerhet til dette forholdet, som klager påpeker. Rådmannen tar ikke stilling til 
om begrensningen på 12 bevegelser har vært overholdt, eller om det er andre forhold 
som gjør at dagens drift burde regnes som ulovlig. Dette er spørsmål som ikke kan 
avgjøres av kommunen som planmyndighet, men som må behandles av 
luftfartstilsynet. Kommunestyret har vært informert om denne usikkerheten da 
dispensasjonen ble gitt, jf. vedlegget Svar på ordførerens spørsmål vedrørende 
helikopterlandingsplass. 
 
Når det gjelder situasjonen for nærmeste nabo er det en realitet at denne 
eiendommen vil oppleve økte ulemper, og delvis vil bli liggende innenfor gul 
støysone. Rådmannen forventer at mulighetene for støyskjerming også vurderes i 
forbindelse med en konsesjonsbehandling. Det vises for øvrig til at aktiviteten som 
tillates er svært begrenset, og at det er snakk om i gjennomsnitt én flytur med letting 
og landing per dag.  
 
3. Manglende vurderinger av hensyn til barn og unge i saken – 
saksbehandlingsfeil? 
Klager påpeker at landingsplassen ligger nær bomiljø, og i mindre enn 300 meters 
avstand fra Steinerskolen i Ås og Haugtussa Steinerbarnehage. Adkomstveien til 
landingsplassen er skolevei. De mener det ikke er gjort noen reell vurdering av 
hvordan støy fra lavtflyvende helikoptertrafikk over skole og barnehage vil påvirke 
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leke- og læringsmiljø, og søvn for de minste barna. De påpeker at saken ikke har blitt 
vurdert av kommunens representant for barn og ungdom. 
 
Rådmannens kommentar: Steinerskolen ble varslet om dispensasjonssøknaden på 
lik linje med andre berørte naboer, og har ikke kommet med uttalelse til søknaden. 
Det må dermed antas at de ikke anser tiltaket som en betydelig ulempe for barn og 
unge. Rådmannen viser til vedlagte støyutredning, som bl.a. redegjør for 
sannsynligheten for søvnforstyrrelser som følge av flystøy, og konkluderer med at 
forstyrrelsene er små så lenge støynivået opptrer sjelden. Det er imidlertid riktig at 
dette ikke er utredet spesifikt for barn og unge. Rådmannen forutsetter at det ved 
konsesjonsbehandling fastsettes inn- og utflyvningstraséer som ikke går direkte over 
skole og barnehage, for å begrense støynivået for disse. Det vises til 
kommunestyrets vedtak, som fastslår at kommunen skal trekkes med i utforming av 
konsesjonsvilkårene. 
 
Nor Aviation har anslått biltrafikken til landingsplassen til 2-4 bilturer i døgnet i snitt, 
noe som ikke vurderes som en betydelig belastning på skoleveien. 
 
4. Etablering av landingsplass vil ha så stor innvirkning på nærområdet at det 
må behandles som en reguleringsplan eller ved rullering av kommuneplanen 
Klager mener at den omsøkte landingsplassen vil innebære så store investeringer at 
tiltaket i realiteten vil bli tids-uavgrenset. 
 
De mener at plassering av en helikopterlandingsplass i et område med landbruksdrift 
og nær bolighus må behandles grundig i form av en reguleringsplan med 
konsekvensutredning, eller i sammenheng med rullering av kommuneplanen. 
Dersom klagen ikke tas til følge, forutsetter de at området blir underlagt en reell 
konsekvensutredning i forbindelse med kommuneplanrullering, med vurdering av 
alternative lokaliseringer. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen stiller seg bak vurderingen av at tiltaket bør 
utredes grundig i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Dette inkluderer 
konsekvensutredning og en reell vurdering av andre egnede lokaliseringer. Alle 
investeringer i den midlertidige landingsplassen gjøres av tiltakshaver på egen risiko, 
og vedtaket kan ikke tolkes som en garanti for fremtidig arealdisponering. Det vises 
til pbl. § 19-3 som sier at: 
 
«ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for 
kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, 
eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den 
tidligere tilstand». 
 
5. Gjenboere og øvrige beboere i nærområdet er ikke orientert om saken 
Klager påpeker at saken kun er varslet til eiendommene som grenser til tiltakshavers 
eiendom. De mener gjenboere og øvrige beboere som berøres av helikopterstøy ikke 
er blitt varslet.  
 
Rådmannens kommentar: Naboer og gjenboere (definert som beboere på andre 
siden av vei eller andre smale arealstriper), er varslet i henhold til kravene i plan- og 
bygningsloven. Det er riktig at helikopterstøy også kan berøre beboere i et større 
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område. Rådmannen har vurdert behovet for utvidet varsling, men anser at det ikke 
har vært behov for dette grunnet store avstander. 
 
6. Informasjonen til berørte naboer har ikke blitt korrekt ivaretatt og brev fra 
naboer mangler i sakspapirene 
Klager mener Ås kommune burde ha informerte berørte naboer om nye 
saksopplysninger fra tiltakshaver, som førte til at Kommunestyret 25.10.2017 sendte 
saken tilbake til HTM for ny behandling.  
 
Klager viser også til to brev fra berørte naboer som er sendt direkte til medlemmene i 
HTM, samt til administrasjonen. De mener brevene burde vært lagt ved saken til 
behandling i kommunestyret. Dette er: 
 
1. Epost fra Anne Marte Tronsmo, datert 25. september 2017. De er naboer til 

foreslått ny landingsplass, og påpeker at det ikke vil være mulig å etablere en 
støyskjerm som effektivt vil bøte på ulempene for deres bolig.  

 
2. Epost fra Marit Johanne Lilleby Kvarme, på vegne av 16 naboer, sendt 

26.02.2018. Brevet inneholder flere momenter som også tas opp i klagen, 
herunder påstander om feil fakta i saken og undergraving av regelverkets 
intensjon. De peker også på at helikopteret som ble brukt under HTMs befaring 
opplevdes som mindre støyende enn det som brukes til vanlig.  

 
Rådmannens kommentar: Kommunestyret vedtok 25.10.2017 at saken skulle 
behandles på nytt, grunnet nye saksopplysninger. Bakgrunnen var flere brev fra 
berørte naboer, som inneholdt påstander om bl.a. feil opplysninger i søknad, feil ved 
varsling, og bruk av et spesielt støysvakt helikopter ved befaring. Tiltakshaver mente 
brevene inneholdt misvisende opplysninger, og at et eventuelt vedtak på bakgrunn 
av disse kunne utgjøre en saksbehandlingsfeil. Kommunestyret vedtok derfor å 
sende saken tilbake til administrasjonen, slik at de nye opplysningene kunne  
behandles. Tiltakshaver ble også gitt anledning til å svare på merknadene. 
 
Før saken ble behandlet på nytt i HTM svarte tiltakshaver på merknadene i et eget 
brev. I tillegg inneholdt brevet forslag til konsesjonsvilkår som var strengere enn de 
det opprinnelig ble søkt om, og som tilsvarer omtrent det antall flyvninger som tillates 
for en naturlig landingsplass. Brevet ble lagt ved saksdokumentene til behandling i 
HTM, og har vært mulig å oppsøke for de berørte. 
 
Brevene fra Tronsmo og Lilleby Kvarme ble sendt direkte til medlemmene av HTM 
ved behandling av saken. Det er ikke automatikk i at slike brev som sendes utenfor 
høringsfristen blir en del av saksdokumentene. Rådmannen skal imidlertid påse at 
saken er godt nok opplyst, og anerkjenner at brevene inneholdt relevante 
opplysninger for saken. Opplysningene var godt kjent for medlemmene av HTM, som 
innstilte positivt til dispensasjonen, og for kommunestyret som vedtok HTMs 
innstilling. Rådmannen anser det som lite sannsynlig at utelatelsen av brevene fra 
sakslisten har påvirket vedtaket i saken. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018  Side 25 av 100 
 

21.03.2018. Rådmannen mener vedtak om dispensasjon av 21.03.2016, k-sak 14/18, 
bør opprettholdes. Klagen bør således ikke tas til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak kan ikke påklages. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 
endelig avgjørelse. 
 
Dersom vedtak av 21.03.2016 omgjøres kan vedtaket påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller 
de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
 
 
 
Til saklisten 
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HTM-37/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 10/18 29.05.2018 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/18 29.05.2018 
3 Plan- og byggekomiteen 9/18 30.05.2018 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/18 30.05.2018 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/18 31.05.2018 
6 Formannskapet 50/18 06.06.2018 
7 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
 - Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
 
 
Ås, 16.05.2018 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Plan- og byggekomiteen 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 3/16 Åsgård skole - mulighetsstudie på Søråsjordet 
PBK-Sak 20/16 Mulighetsstudie 
HOK-Sak 6/17 Mulighetsstudie 
HTM-Sak 1/17 Mulighetsstudie 
HTM-Sak 82/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift 
F-Sak 80/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift 
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K - Sak 62/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
HTM - Sak 14/18 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole

S aksutredning:

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok den 22.11.17 (K - Sak 62/17) at Åsgård skole skal
stå ferdig til skolestart 2021. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok
den 01.03.18 (HTM - Sak 14/18) å legge reguleringsplanen for Åsgård skole
ut til offentlig ettersyn.

Rådmannen har med bakgrunn i vedtakene igangsatt planleggingen av Åsgård skole.
Li nk Arkitektur AS er engasjert som arkitekt for prosjektet og Multiconsult AS er
engasjert som tekniske rådgivere.

Fakta i saken:
Generelt
Alle arealer er basert på en optimalisering av foreliggende romprogram og er tillagt
en forventet brutto/netto - faktor . Arealene for nybygget er derfor beheftet med
usikkerhet. Endelige arealbehov vil før s t foreligge når forprosjektet er utarbeidet.

Tomt og bygninger
Det vises til reguleringsplanen «R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole».
Arealet på reguleringsområdet er 26 075 m². Innenfor reguleringsområdet står det i
dag syv bygninger og et midlertidig modulbygg.

Følgende bygg foreslås videreført med dag ens bruk og inngår ikke i de videre
utredningene:
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 Bankbygget (Kulturskolen) 
 «Det gule huset» (Kontorbygg Ås kommune) 

 
«Det gule huset» kan ev. rives eller omdisponeres når det er etablert nye lokaler for 
kommunens virksomhet som i dag er lokalisert i bygget. 
 
Følgende bygg er anbefalt revet i alle alternativer: 

 Paviljong 3 (Åsgård skole) 
 Midtgard (Fritidsklubben) 

 
Følgende bygg er vurdert i utredningen av konsept for ny Åsgård skole: 

 D6 
 Rødskolen 
 Paviljong 4 og 5 (Åsgård skole) 

 
D6 
D6 er et trehus oppført i 1913. Bygget var opprinnelig lærerbolig knyttet til Åsgård 
skole. I dag brukes bygningen til kulturhus. Ås Kunstforening er fast leietaker. 
Bygningen er regulert til bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203. 
Bygningen er SEFRAK-registrert. 
 
D6 er vurdert som uegnet til bruk som undervisningsarealer. I denne utredningen er 
det ikke tatt stilling til om D6 kan rives eller flyttes for å få et større uteareal for 
skolen. Det anbefales at en slik vurdering ev. foretas separat. 
 
D6 omtales ikke nærmere i denne saken. 
 
Rødskolen 
Gamle Åsgård skole (Rødskolen) ble tatt i bruk i 1914. Bygningen er regulert til 
bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203. Bygningen er SEFRAK-registrert. 
Bygningen benyttes i dag av Kulturskolen på ettermiddag/kveld, av Ås kommune til 
intern kursvirksomhet og som kontorer for de tillitsvalgte.  
 
En innvendig oppgradering er nødvendig uavhengig av framtidig bruk av bygningen. 
 
Det er forutsatt at bygningen ikke kan rives og derfor må ha en videre bruk. Det er 
utredet to alternativer for videre bruk av bygget: 
 
Alternativ 1: Full oppgradering til undervisningsarealer 
Bygningen er utvendig i relativt god stand, men det må foretas en full innvendig 
modernisering hvis bygningen skal benyttes til skoleformål. Oppgraderingen må 
gjennomføres slik at samlet skoleareal kan benyttes fra høsten 2021.  
 
En oppgradering av bygningen til gjeldende forskrifter vil innebære følgende 
hovedtiltak: 

 Etablering av ventilasjonsanlegg 
 Nytt sprinkleranlegg 
 Ny heis 
 Nye toaletter 
 Innvendig etterisolering inkl. nye vinduer 
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 Nødvendig innvendig ombygging til skoleformål 
 Nytt elektrisk anlegg 
 Brannsikring (godkjente rømningsveier) 
 Universell utforming 

 
Hvis bygningen skal benyttes til undervisningslokaler er det vurdert som mest 
hensiktsmessig å plassere skolens felles læringsarealer i bygningen. Dette omfatter 
eksempelvis musikkrom, kunst og håndverk, naturfag etc. 
 
Bygget vil ved oppgradering kunne romme ca. 410 m² (netto) fra skolens samlede 
romprogram. Dette gir en høy brutto/netto-faktor sammenlignet med et nybygg. Dvs. 
mye areal går bort til «uproduktive» arealer. 
 
Alternativ 2: Videre bruk som i dag 
Rødskolen videreføres med dagens bruk. Oppgradering kan gjøres over tid i tråd 
med behovene. 
  
Paviljong 4 og 5 
Eksisterende skolebygg langs Skoleveien, paviljong 4 og 5, er bygget i to etapper og 
ble tatt i bruk på midten av 1990-tallet. Bygget har en grunnflate på 1 620 m² BTA og 
består at to etasjer og delvis utgravd kjeller. Bygget har i dag følgende 
romfunksjoner: 

 Kjeller 
o Tekniske rom 

 1. etasje 
o Fire klasserom 
o Tre spesialrom (sløyd, mat/helse og musikk) 
o Lokaler for SFO 

 2. etasje 
o Fire klasserom 
o Personalrom 

 
Det er gjort lite oppgraderinger eller rehabiliteringer av bygget siden 
oppføringstidspunktet. Bygget framstår i dag som slitt og tilfredsstiller ikke dagens 
forskriftskrav ift. inneklima, universell utforming og dagslys i klasserom. Det er utredet 
to ulike alternativer for videre bruk av bygget: 
 
Alternativ 1: Det gjennomføres kun nødvendig vedlikehold, samt noen mindre 
innvendige ombygginger. Nødvending vedlikehold er forutsatt å være tiltak som må 
gjennomføres umiddelbart eller ila. de neste 5 årene. Følgende tiltak må 
gjennomføres: 

 Tak (inkl. renner og beslag) skiftes 
 Etterisolering av loft (bør gjøres samtidig som taket skiftes) 
 Skifte utvendig trekledning 
 Nødvendig utbedring av utvendige pussede vegger 
 Skifte ventilasjonsaggregater 
 Skifte ødelagte himlingsplater (lekkasjer) 
 Noen mindre innvendige ombygginger, samt maling av enkelte vegger 
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Det forutsettes at tiltakene kan gjennomføres uten at det utløser nye forskriftskrav 
(TEK17) for bygget. Bygget vil bli videreført med dagens standard og vil ikke 
tilfredsstille dagens krav til innemiljø, universell utforming og dagslys. 
 
Lokalene til SFO utvides ved å ta i bruk et større areal i 1. etasje. Eksisterende 
klasserom 1. og 2. etasje foreslås benyttet av 1. og 2. trinn, mens pedagogene for 1. 
og 2. trinn benytter arealene i 2. etasje, som i dag benyttes av administrasjonen, til 
kontor og personalrom. Bygget vil kunne romme ca.1 634 m² (netto) av skolens 
romprogram. Dette gir en høy brutto/nettofaktor sammenlignet med et nybygg. 
 
Alternativ 2: Full oppgradering av bygget til dagens forskrifter (TEK17). I tillegg til 
tiltakene beskrevet for alternativ 1 kommer: 

 Skifte vinduer 
 Etterisolering av fasadene 
 Full innvendig ombygging for å tilfredsstille nye krav til dagslys, romstørrelser 

mm. 
 Nye tekniske anlegg 
 Ny heis 
 Universell utforming 

 
På grunn av lav etasjehøyde i bygget, kan det være behov for å søke dispensasjon 
fra TEK17 ift. himlingshøyde i klasserommene. Dette må ev. utredes nærmere. 
 
Byggets form gjør at man selv ved en full ombygging ikke vil få innplassert flere 
funksjoner fra romprogrammet enn ved alternativ 1. En full ombygging vil imidlertid 
gjøre det mulig å strukturere romløsningen på en mer hensiktsmessig måte enn i 
dag. Plasseringen av nybygget kan også bidra til en noe bedre utnyttelse av bygget.   
 
Nybygg 
Nytt skolebygg og flerbrukshall etableres med tre til seks etasjer. Byggenes 
plassering på tomten vil bli vurdert nærmere i den videre planleggingen og i tråd med 
føringene fra reguleringsplanen.  
 
Arealer 
Rødskolen og Paviljong 4 og 5 har en høyere brutto/nettofaktor enn ett nybygg. I 
tillegg må det etableres dublerende funksjoner i alternativene med flere bygg. Dette 
gjelder arealer som garderober og tekniske rom. 
Hvis både Rødskolen og Paviljong 4 og 5 inngår i skolearealet vil samlet bruttoareal 
bli ca. 11 500 m² BTA. Hvis alt bygges nytt kan arealet reduseres til ca. 10 100 m² 
BTA. Det vises til tabell under oppsummering. 
 
Utearealer 
Det er utredet hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for gjenværende 
«utnyttbart» uteareal på tomten. Det vises til tabell under oppsummering. 
 
Skolefaglig vurdering: 
Skolen som pedagogisk institusjon er i rask utvikling. Dette krever skolebygg som 
kan brukes fleksibelt. Åsgård skole har i dag lite fleksible skolebygg. Når skolen skal 
utvides til en 4-parallell skole, er det viktig å tenke framtidens skole med stor grad av 
fleksibilitet.  
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Skal Åsgård skoles paviljong 4 og 5 bestå, trenger bygget innvendige endringer for å 
fremstå som et funksjonelt og moderne skolebygg tilpasset dagens og 
morgendagens skole.  
 
Åsgård skole drives trinnvis og ikke som tradisjonelle klasser. Dette krever høy grad 
av fleksibilitet og ulike muligheter for gruppeinndelinger som dagens bygg ikke 
tilfredsstiller. Med de nye læreplanene som kommer med fokus på dybdelæring og 
tverrfaglig arbeid, bør bygningsmassen være slik utformet at den kan tilrettelegges 
for at elever kan arbeide med ulike ting på ulike steder, samtidig som det er voksne 
som har kontroll og oversikt. Slik paviljong 4 og 5 er utformet i dag er dette vanskelig. 
Det kreves økt voksentetthet for å sikre elevene en trygg og god skolehverdag. 
 
Paviljong 4 og 5 har ikke en funksjonell rominndeling tilpasset dagens skole. Det er 
for lite lys i de fleste rom da takhøyden er lav og det er i tillegg svært dårlige 
garderobeforhold. Garderobeforholdene krever mange voksne til stede for å sikre at 
alle elevene opplever en trygg garderobesituasjon. Det oppstår fort konflikter og 
uønskede situasjoner når det er trangt og uoversiktlig.  
 
Skolen opplever også i dag at ventilasjonsanlegget i paviljong 4 og 5 ikke er 
funksjonelt og at luften er dårlig. Barn og ansatte klager over hodepine og dårlig 
inneklima.  I tillegg stenger bygget for solen deler av året slik at skolegården 
oppleves som mørk og kald.  
 
Rødskolen er lite hensiktsmessig, både med tanke på beliggenhet og utforming. 
Inngangspartiet ligger vendt mot Ås sentrum og ikke inn mot skolen. En slik 
plassering er tungvint, lite oversiktlig og krever økt voksentetthet for å sikre elevene. 
 
I dag benyttes rødskolen av kulturskolen. Skal rødskolen benyttes til 
grunnskoleundervisning vil det gå sterkt utover kulturskolens undervisningstilbud. Et 
sambruk mellom kulturskole og skole ved felles bruk av musikkrom og kunst- og 
håndverksrom vil være mest hensiktsmessig hvis rødskolen skal brukes til 
undervisning.  
 
Velger man å opprettholde både paviljong 4 og 5 og rødskolen, vil det medføre at 
skolen drives i flere bygg. Mye av lærerens tid vil gå til forflytning. Dette er tid som tas 
fra undervisningsforberedelse og barns undervisning. Det forutsettes at ved et 
skoleanlegg i flere bygg, må avstanden mellom disse være minimal og helst med en 
«tørrskodd» forbindelse.  
 
Det ideelle hadde vært å bygge en helt ny skole. Lar ikke det seg gjøre og paviljong 4 
og 5 og/eller rødskolen skal bestå, er det viktig at den/de rehabiliteres opp til dagens 
standard samt at utemiljøet tilrettelegges for god lek.  
 
Øvrige forhold: 
En reetablering av Fritidsklubben, som i dag er lokalisert i Midtgard, inngår ikke i 
utredningen av konseptene. Det er lite ønskelig å etablere arealer for Fritidsklubben 
for ungdomsskole – og videregåendeskole elever, i tilknytning til en barneskole.            
Hvis arealene like vel skal etableres i tilknytningen til Åsgård skole, er det forutsatt et 
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areal på ca. 400 m² BTA med en kostnad på  
ca. 13,5 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Uttalelse fra FAU: 
FAU har gitt følgende uttalelse til konseptene: 

 FAU går inn for en løsning der eksisterende skolebygg rives. Vårt syn er at 
dette bygget hindrer en god utnyttelse av tomta. En skole med opptil 4 
paralleller krever funksjonelle undervisningsbygg og ikke minst en funksjonell 
skolegård.  

 Dersom man skal bevare det eksisterende skolebygget i tillegg til D6 setter 
dette urimelig store begrensninger for plasseringen av den nye 
bygningsmassen og utformingen av elevenes uteområde.  

 Dersom både eksisterende skolebygg og D6 skal bevares, kan vi ikke se 
hvordan en flerbrukshall kan etableres på en forsvarlig måte innenfor skolens 
areal. En flerbrukshall vil utløse et stort behov for parkeringsplasser og har en 
plasskrevende adkomst.  

 Et alternativ med kun nødvendige vedlikeholdstiltak i eksisterende skolebygg 
er en uakseptabel løsning. Dersom dette bygget skal bevares, kreves 
omfattende rehabiliteringsarbeid for å tilfredsstille nye forskriftskrav.  

 Det nye skolebygget bør plasseres slik at man oppnår en 
«sammenhengende» og åpen skolegård.  

 
Undervisningsbyggene og en eventuell flerbrukshall bør utformes og plasseres slik at 
de bidrar til å etablere varierte uteområder med lune kroker og skjermede soner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kalkylene for de ulike konseptene er gjort ved hjelp av erfaringspriser fra Solberg og 
Rustad skole og andre relevante prosjekter. Kostnadene er derfor i denne fasen 
forbundet med stor usikkerhet.    
 
Rødskolen 
En oppgradering av Rødskolen til undervisningsarealer (alternativ 1 i tabellen under) 
er kostnadsberegnet til ca. 28 mill. kroner. Rødskolen alternativ 2 er dagens bruk. 
 
Å etablere de samme fellesrommene som en del av nybygget er kostnadsberegnet til 
ca. 20 mill. kroner. 
 
Merkostnadene ved å benytte Rødskolen til undervisningslokaler framfor å bygge 
disse som en del av nybygget utgjør ca. 8 mill. kroner. Kostnader for eventuelt 
reetablering av kulturskolens lokaler / tilpasninger for sambruk, kommer i tillegg. 
 
 
Paviljong 4 og 5 
Kostnadene ved kun å gjennomføre nødvendig vedlikehold av Paviljong 4 og 5 
(alternativ 1 i tabellen under) er beregnet til ca. 15 mill. kroner. En full modernisering 
av Paviljong 4 og 5 er kostnadsberegnet til ca. 75 mill. kroner (alternativ 2 i tabellen 
under) 
 
Kostnaden ved å oppfylle dagens forskriftskrav på bygningen utgjør ca. 60 mill. 
kroner. 
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Nybygg 
Kostnaden ved å rive Paviljong 4 og 5, og bygge et nybygg som dekker hele skolens 
behov er kostnadsberegnet til 348 mill. kroner. 
 
Beregningene viser at kostnadene ved en full oppgradering av eksisterende 
skolebygg (paviljong 4 og 5), samt nybygg ligger i samme størrelsesorden som et 
nybygg som dekker hele skolens behov. 
 
Oppsummering: 
Tabellen under viser arealer, utearealer og kostnader for ulike hovedalternativer: 

 

Konsept Bygg Areal (m² BTA)

"Brukbart" 

uteareal (m²)

Investering 

(mill. kr)

1a Rødskolen (alternativ 1) 1 400 15 925 28,4

Paviljong 4 og 5 (alternativ 1) 2 800 (20,3 m²/elev) 15,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 5 000 170,0

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 11 500 294,1

1b Rødskolen (alternativ 2) 15 708

Paviljong 4 og 5 (alternativ 1) 2 800 (20,0 m²/elev) 15,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 5 600 190,4

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 700 286,1

2a Rødskolen (alternativ 2) 15 708

Paviljong 4 og 5 (alternativ 2) 2 800 (20,0 m²/elev) 75,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 5 600 190,4

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 700 346,1

2b Rødskolen (alternativ 2) 14 523 0,0

Paviljong 4 og 5 (alternativ 2) 2 800 (18,5 m²/elev) 75,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (3 etasjer) 5 600 190,4

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 700 346,1

3a Rødskolen (alternativ 2) 17 719 0,0

Riving av Paviljong 4 og 5 (22,6 m²/elev) 2,5

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 7 800 265,2

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 100 348,4

3b Rødskolen (alternativ 2) 16 194 0,0

Riving av Paviljong 4 og 5 (20,7 m²/elev) 2,5

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (3 etasjer) 7 800 265,2

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 100 348,4
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Framdrift: 
Som tidligere redegjort for i K-Sak 62/17, er framdriften på prosjektet svært stram. 
Følgende framdrift er en forutsetning for å rekke å ferdigstille Åsgård skole til 
skolestart 2021: 

 Vedtak konsept (denne sak):    20.06.18 
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i HTM: 21.06.18 
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i KS: 12.09.18 
 Miljøambisjoner (PBK):     23.08.18 
 Forprosjekt (PBK):      06.12.18 
 Anbudskonkurranse:     feb 19/apr 19 
 Byggestart:       juni 19 
 Ferdigstillelse:      juni 21 

 
Hvis det ikke fattes nødvendige vedtak på de angitte datoene, vil ikke Åsgård skole 
kunne stå ferdig til skolestart 2021. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
De miljømessige forskjellene mellom konseptene er knyttet til videre bruk av 
Paviljong 4 og 5. 
 
Videre bruk av Paviljong 4 og 5 
Videreføres bruken av Paviljong 4 og 5 med kun nødvendige vedlikeholdstiltak, vil 
bygget få en dårlig energieffektivitet. Bygget har et stort energiforbruk pga. gamle 
vinduer og dårlig isolering. 
Hvis Paviljong 4 og 5 bygges helt om til å tilfredsstille TEK17 vil dette gi et betydelig 
mer energieffektivt bygg, men det vil ikke være mulig å oppnå samme 
energieffektivitet som for et nybygg. 
 
Riving av Paviljong 4 og 5 
En riving av Paviljong 4 og 5 gir et dårligere CO²-regnskap enn det man oppnår ved 
å videreføre bygget. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det beste alternativet for nye Åsgård skole vil ut fra en skolefaglig vurdering være å 
rive Paviljong 4 og 5 og bygge et nybygg som dekker hele skolens behov. Bygget bør 
plasseres og utformes for å oppnå et best mulig utemiljø og lekeareal for elevene. 
Skolebygget må ha færrest mulig kriker og kroker, noe som vil gi god oversikt og 
være med på å sikre elevenes psykososiale miljø.  
 
For en optimal og størst mulig skolegård ønskes D6 flyttet. Dersom man velger å la  
D6 stå slik det er i dag må det settes opp fysisk stengel slik at man ikke kan kjøre 
til/fra dette bygget i skolens/SFOs åpningstid. 
 
Det må legges opp til sikker varelevering til skolen og flerbrukshallen som ivaretar 
elevenes sikkerhet. 
 
Rådmannen anbefaler ikke å benytte Rødskolen til undervisningsformål, da 
kostnadene ved å oppgradere bygget er beregnet til å koste ca. 8 mill. kroner mer 
enn å inkludere arealene i nybygget.  
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Rådmannen finner det heller ikke riktig å anbefale en full oppgradering av Paviljong 4 
og 5, da kostnadsberegningene viser at det kan bygges et nybygg som dekker hele 
skolens behov til samme kostnad. 
 
Økonomisk sett er det kun alternativet hvor Paviljong 4 og 5 videreføres, med kun 
nødvendige vedlikeholdstiltak, som ligger innenfor avsatt økonomisk ramme i 
Handlingsprogram 2018-21. Paviljong 4 og 5 vil bli videreført med dagens standard 
og vil ikke oppfylle dagens forskriftskrav innenfor innemiljø, universell utforming og 
dagslys. 
 
Ut i fra en total vurdering anbefaler Rådmannen at Åsgård skole planlegges videre 
iht. følgende forutsetninger: 

 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
undervisningsarealer 

 Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5, 
ingen hovedombygging 

 Det etableres et nybygg i 3-6 etasjer for resterende skoleareal inkl. 
flerbrukshall 

 Prosjektet videreføres innenfor avsatt kostnadsramme på 312 mill. kroner. 
 
Det må påregnes at det på sikt vil være behov for mer omfattende tiltak på paviljong 
4 og 5. 
 
Alternativ innstilling: 
 Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger:  

 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
undervisningsarealer 

 Paviljong 4 og 5 rives 
 Det etableres et nytt skolebygg i 3-6 etasjer som dekker hele skolens behov 

inkl. flerbrukshall 
 Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til saklisten 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018  Side 36 av 100 
 

HTM-38/18 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/01362-21 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 38/18 31.05.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Sørbråtan, som vist 
på kart datert 19.03.2018, med reguleringsbestemmelser datert 14.05.2018. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Ås, 14.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     12.10.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 31.05.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 19.03.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 
3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, 14.05.2018 
4. Illustrasjonsplan, datert 09.05.2018 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016, er arealet avsatt til 
boligformål (områdenavn B8 i kommuneplanen for Ås). 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av 8 eneboliger. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Stagrum arkitekter, på vegne av tiltakshaver Johan 
Bjørneby. 
 

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

gule området (B8) 
 
Fakta i saken: 
Planområdet på ca. 6880 m2 er lokalisert rett sør for eksisterende boligområde på 
Dysterbråten. Planområdet, som er en del av gnr 55 bnr 1, tilhører Dyster gård. 
Området er disponert til boligformål i kommuneplanens arealdel og er uregulert. 
 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 12.10.2017 og det redegjøres for planens 
innhold i vedlagte planbeskrivelse (vedlegg 3). 
 
Det er blitt gjennomført arkeologiske registreringer våren 2018, men det ble ikke gjort 
noen funn. 
 
På vestre del av planområdet er det en husmannsplass, Sørbråtan fra før 1850 som 
ble brukt til husmannsplass fram til 1915. Deretter ble den brukt til arbeiderbolig fram 
til 1963. De senere årene har den blitt utleid til studenter. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av 8 eneboliger, med 
atkomst fra Dysterveien. 
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Ortofoto av planområdet 

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

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

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

 
I tillegg er virkningene av planforslaget på en rekke andre temaer vurdert. Se side 
26-30 i planbeskrivelsen. 
 
Sammendrag av forhåndsuttalelser: 
Det vises til planbeskrivelsen side 31-34 der innkomne bemerkninger er oppsummert 
og kommentert. 
 
Følgende offentlige og private berørte parter har kommet med bemerkninger: 
 
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (31.10.2017) anbefaler at kommunen avventer 

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

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

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

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

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

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

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

utbygginger fra 12 boenheter og oppover. 
 

- Follo Brannvesen IKS (20.11.2017) gjør oppmerksom på at ansvarlig 
prosjekterende må innhente informasjon fra brannmyndigheten om 
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets 
biler i forbindelse med prosjekteringen. Minste veibredde, maksimal stigning, 
minstefri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk er blant kriteriene det skal 
innhentes informasjon om. 

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

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

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

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

 
Naboene er bekymret for bruk av Eldorveien som atkomstvei til planområdet. Det 
forslaget er ikke lenger aktuelt og det er foreslått privat atkomst fra Dysterbråtan 
(som allerede er regulert). Videre er det en viss bekymring for at ny bebyggelse vil 
skygge for og «stå i veien» for eksisterende bebyggelse. Planområdet består av noe 
fjell i dagen og er mindre egnet til dyrking, jfr. lokal kunnskap. Under Dyster gård er 
det til sammen fem husmannsplasser, og utførende arkitekt har derfor ikke vurdert at 
Sørbråtan skal reguleres med hensynssone for bevaring. Det er imidlertid tatt inn en 
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bestemmelse om at hvis/når den skal rives, skal det lages en rapport med 
beskrivelse, tegninger og fotografier av bygget. Bemerkningene fra private og 
offentlige myndigheter er i stor grad blitt imøtekommet og er blitt innarbeidet i plan, 
bestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Det er ikke stilt krav om konsekvensvurdering for denne reguleringsplanen. 
Virkningene av planforslaget er kun beskrevet i planbeskrivelsen. Formålet er i 
henhold til gjeldende kommuneplan. 
 

 
Forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan 

 
Vurdering med begrunnelse: 
 
Planprosess 
Forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan er i henhold til gjeldende kommuneplan 
for Ås, vedtatt 03.02.2016. Berørte offentlige og private parter har til varsel om 
oppstart gitt bemerkninger. Ås kommune har hatt tett dialog med 
forslagsstiller/arkitekt og det har vært avholdt flere møter og gitt tilbakemeldinger per 
e-post. Reguleringsplanforslaget er godt gjennomarbeidet og danner et godt 
grunnlag for videre behandling av planområdet. 
 
Arealformål og bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for 8 eneboliger. Alle tomtene er ubebygde med unntak 
av tomt nr. 1 som er bebygd av en husmannsplass, derav navnet Sørbråtan. Per 
dags dato er det ingen konkrete planer for ny bebyggelse på denne tomten, men 
planforslaget åpner for at det kan etableres ny bebyggelse der i framtiden. 
 
Landskap/grønnstruktur 
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Landskapet skrår sør-vestover med god utsikt. Planområdet ligger inntil dyrket areal 
som er i drift. Eldorveien er, i tillegg til å fungere som skolevei, også mye benyttet til 
turvei og som innfallsport til fine rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, blant 
annet til speiderhytta Trampen. I nærområdet ligger det til rette for aktivitet, både 
sommer og vinter. På snørike vintrer er det blant annet oppkjørte skispor på jordene, 
der den nevnte speiderhytta ofte er et turmål. 
 
Barn og unges interesser 
Området ligger inntil etablerte boligområder og har svært god tilgang til 
friområder/lekeplasser. Det er gangavstand til både skole/SFO og til nærmeste 
barnehage. Skoleveien vurderes som trygg. Ny Rustad skole vil etter planen være 
innflyttingsklar til høsten 2019. 
 
Trafikkforhold  
Det blir atkomst til og fra planområdet fra Liaveien, via Dysterbråtan. Økningen 
vurderes som minimal. 
 
Biologisk mangfold 
Det er ikke registrert spesielle arter, eller naturtyper i dette området, som tilsier 
spesielle tiltak. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes som et godt grunnlag for videre behandling, og rådmannen 
foreslår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til saklisten 
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HTM-39/18 
R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord - Frogn grense - 
Søknad om dispensasjon - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/02664-10 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 39/18 31.05.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter, som må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer 
i administrativt vedtak av 22.03.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 22.03.2018, sak 17/02664 dokument nr. 
8 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Ås, 14.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018 
 
Vedlegg: 
1.1 Klage på vedtak, datert 10.04.2018 
1.2 Vedlegg til klage - Korrespondanse mellom SVV og eier 
2. Delegert vedtak, datert 22.03.2018 
 
3. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 09.10.2017 
4. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 16.02.2018 
5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 23.02.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Shark AS 
Astrid Holmsen Krogh 
Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Akershus fylkeskommune 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Avslag på dispensasjon fra R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord – Frogn 
grense, ble gitt i vedtak av 22.03.2018. Saken ble påklaget i brev datert 10.04.2018. 
 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
22.03.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Fakta i saken: 
R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord – Frogn grense ble vedtatt 
14.02.1996. Den aktuelle eiendommen, gnr 23 bnr 8 og 10 ble regulert til 
spesialområde: boligområde/landbruk, SBL1. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 8.5 der det heter at: 
 
Område SBL1 kan brukes til boligformål inntil eventuelt eierskifte. Området skal 
senere tilbakeføres til jordbruksformål. 
 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan, som viser område SBL1 (gnr 23 bnr 8 og 10) 

 
Da reguleringsprosessen pågikk ble eierne av Smebølveien 3, gnr 23 bnr 8 og 10 
(tilsvarer område SBL1, ca. 4,2 dekar) tilbudt innløsning av eiendommen, på grunn 
av nærheten til E6. Eierne valgte å bli boende på premissene i overnevnte 
bestemmelse. 
 
I søknaden bes det om at eiendommen kan benyttes til boligformål, også etter nytt 
eierskifte. Søknaden ble behandlet delegert og den ble avslått, da rådmannen ikke 
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kunne se at vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 er 
oppfylt. 
 

 
Utsnitt av grunnkart - gnr 23 bnr 8 og 10 ligger mellom E6 og Gamle Mossevei 

 
 

 
Ortofoto av gnr 23 bnr 8 og 10 (midt i bildet) 

 
Klage på dispensasjon: 
I brev datert 10.04.2018 blir saken påklaget av ansvarlig søker. Klager mener at 
kommunens saksutredning er mangelfull og at kommunen har feil forståelse av 
historikken angående regulering og avtale mellom eier og Statens vegvesen. Klager 
mener at avslaget mangler relevant begrunnelse. Videre mener klager at 
overordnede myndigheter som Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og Akershus fylkeskommune stiller seg positive til søknaden om dispensasjon. 
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Det er lagt ved ny/utvidet dokumentasjon i saken som viser at det har pågått en 
prosess etter at reguleringsplanen ble vedtatt, for å støysikre eiendommen på best 
mulig måte. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer uttalelsene fra overordnede myndigheter på en annen måte en 
klager. Både Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus 
fylkeskommune uttaler at de ikke vil motsette seg en dispensasjon hvis kommunen 
finner at vilkårene for å gi en dispensasjon er til stede. 
 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det at «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, forskriftene til loven eller fra plan, skal det legges særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Det er helt tydelig hva som er hensikten bak reguleringsbestemmelse 8.5, og det er 
at eiendommen skal tilbakeføres igjen til landbruksformål ved eierskifte. En 
dispensasjon vurderer rådmannen som en vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsen 
og kan derfor ikke gis. 
 
Til tross for støytiltak vurderes ikke denne eiendommen som godt egnet til bolig, jfr. 
overnevnte konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Visse typer av sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn kan tillegges 
vekt i vurderingen, forutsatt at slike hensyn er helt spesielle. Personlige forhold vil 
bare helt unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering, og vurderes 
som uaktuelt i denne saken. Arv og/eller slektskapsforhold, eller andre privatrettslige 
og personlige grunner, er altså normalt ikke en grunn for å tillate dispensasjon. 
 
Rådmannen har derfor ikke funnet vilkår som tilsier å gi en dispensasjon i denne 
saken, dvs at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
22.03.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saklisten 
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HTM-40/18 
Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående 
dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  16/03020-49 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 26/18 26.04.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 40/18 31.05.2018 
 
 
 
  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Kjetil Barfelt(FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. HTM ønsker å gjennomføre en befaring. 
 
Votering: 
FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018: 
Saken utsettes. HTM ønsker å gjennomføre en befaring. 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 2. mai 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak 
om dispensasjon- og byggetillatelse av 09.01.2018. Vedtak om dispensasjon- og 
byggetillatelse av 09.01.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

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

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

 
Godkjent situasjonskart 31.10.2016 

 
Det lå private vann- og avløpsledninger i grense mot naboeiendommen i nord, men 
dette ble ikke belyst i søknaden. Fordi ledningene var private var de heller ikke 
registrert i kartbasen som kommunen benytter i sin saksbehandling. Eventuelle 
skader på private ledninger tilfaller imidlertid ikke kommunens myndighetsområde. 
Skader på private ledninger som følge av byggetiltak er tiltakshavers eget ansvar.  
 
Søknad om endring av gitt tillatelse ble mottatt 26.10.2017 (vedlegg 12-15) 
Tiltakshaver ønsket nå å heve garasjen fra kote 99,1 til 99,6, altså en halv meter. 
Dette for å tilpasse innkjøringen bedre til veien som ligger noe høyere i terrenget og 
som vil bli enda høyere etter sluttført asfaltering  
 
Det ble også søkt om dispensasjon for å endre avstand til grense mot vei fra 1,5 
meter til 1 meter. Det ble søkt om fritak for nabovarsling. Rådmannen vurderte 
endringen som så liten at man fant å kunne innvilge fritak for nabovarsling.  
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Fordi en avstand til grense mot vei på kun én meter vil kunne påvirke kommunens 
veivedlikehold og snøbrøyting, ble endringssøknaden oversendt kommunalteknisk 
enhet til uttalelse.  
 
Rådmannen mottok deretter e-post fra ansvarlig søker den 06.12.2017 (vedlegg 16) 
med spørsmål om det var mulig å heve garasjen til kote 100,2 eller kote 100,0. Søker 
viste til at veien Hestehagen ligger på kote 100,3 og med asfaltering vil den få en 
kotehøyde på 100,5.  
 
Rådmannen mottok uttalelse fra kommunalteknisk enhet som gjorde oppmerksom på 
at vann- og avløpsledningene i grense mot nord nå var overtatt av kommunen og at 
det i henhold til Ås kommunes VA - norm ikke tillates plassering av tiltak nærmere 
enn 4 meter fra kommunalt vann- og avløpsnett.  
 
Rådmannen videreformidlet dette til tiltakshaver og ba i brev av 12.12.2017 (vedlegg 
17) om at garasjen flyttes 4 meter fra ledningene. Det ble også bedt om ny 
dokumentasjon som viser endret plassering.  
 
Nye reviderte tegninger til endringssøknaden ble mottatt samme dag (vedlegg 18-
19), som viste plassering på kote 100,2. Tiltakshaver ønsket å opprettholde sin 
søknad om plassering 1 meter fra vei, men ønsket ikke å etterkomme kommunens 
anmodning om å flytte garasjen 4 meter fra VA-ledningene.  
 
Rådmannen varslet dermed om omgjøring av opprinnelig vedtak om byggetillatelse 
for å kunne foreta en ny vurdering av garasjeplasseringen i lys av de kommunale 
ledningenes plassering (vedlegg 20). Tiltakshaver uttalte seg til varselet den 
03.01.2018 (vedlegg 21).  
 
Rådmannen fattet deretter vedtak om omgjøring av byggetillatelsen den 09.01.2018, 
på bakgrunn av de nye opplysningene om VA-ledningene (vedlegg 22). Det var 
behov for å vurdere garasjeplasseringen på nytt i lys av disse nye opplysningene. 
Rådmannen foretok deretter en ny vurdering av garasjeplasseringen basert på 
opplysningene om kommunale VA-ledninger. Saken ble på nytt oversendt 
kommunalteknisk avdeling for vurdering av avstand til VA-ledninger og avstand til 
grense mot vei.  
 
Rådmannen fant deretter å kunne godkjenne garasjens plassering 1 meter fra VA-
ledningene under forutsetning av at garasjen fundamenteres med vertikal 
sikringsmur minimum 1 meter under bunn av nederste VA-ledning, alternativt at det 
spuntes. Rådmannen foretok også en vurdering av tiltaket for øvrig med senere 
omsøkte endringer og fant å kunne innvilge dispensasjon for plassering 1 meter fra 
grense mot vei i henhold til kart innsendt 21.11.2017. Garasjen ble godkjent plassert 
på kote 100,2 i henhold til tegninger mottatt 12.12.2017 (vedlegg 22).  
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Godkjent situasjonskart 09.01.2018 

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



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018  Side 53 av 100 
 

boligen. Garasjen skal plasseres noe lenger nord enn boligen på tomta iht. godkjent 
situasjonskart. Dette er en svært vanlig plassering av garasjer for å tilrettelegge for 
tilstrekkelig snu- og manøvreringsareal på egen tomt. Plassering av garasje én meter 
fra nabogrense er også i tråd med gjeldende reguleringsplan pkt. 4.5 andre 
kulepunkt. 
 
Rådmannen kan ikke se at denne plasseringen vil få innvirkning på 
naboeiendommen ut over det man må påregne i et regulert boligfelt.  
 
Når det gjelder høydeplasseringen så slutter rådmannen seg til at denne er 
hensiktsmessig for å tilpasse innkjøringen til veien. Når veien er ferdigstilt og asfaltert 
vil kote i «midt veibane» ved innkjøring mot Hestehagen 28 være ca. 100,2 (vedlegg 
28).  
 
Å plassere garasjen med overkant gulv på opprinnelig kote 99,1 vil dermed skape 
store utfordringer mht. innkjøring til eiendommen. Å tilpasse garasjen til veien er 
derfor etter rådmannens syn fornuftig for å få en bærekraftig løsning.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen mener den godkjente garasjen ikke vil medføre ulemper knyttet til 
skygge eller utsikt på omkringliggende bebyggelse ut over det man må påregne i et 
regulert boligfelt.  
 
Rådmannen mener derfor at vedtak om dispensasjon- og byggetillatelse for 
oppføring av garasje bør opprettholdes og at saken bør oversendes Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at vedtaket opprettholdes: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 
33. HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av vedtak om dispensasjon og tillatelse 
til tiltak datert 09.01.2018 
 
HTM omgjør vedtak om dispensasjon- og byggetillatelse datert 09.01.2018, klagen 
tas dermed til følge.  
 
HTM’s begrunnelse for vedtaket: (fyll inn) 
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Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at vedtaket omgjøres: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak om avslag kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og 
plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom 
frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saklisten 
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HTM-41/18 
Landskapsplan for Rådhusparken 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/03092-15 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/18 31.05.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Følgende tiltak i landskapsplan for Rådhusparken, datert 21.01.2018, 
kostnadsberegnes:  
 

a. Rådhuslekeplassen 

 Riving av dagens lekeplass 

 Opparbeiding av ny lekeplass 
b. Petanquebane  
c. Nye benker (30 stk.) 
d. Beplantning 
e. Nye ganglinjer og oppgradering av eksisterende ganglinjer, som vist i  

vedlegg 2. Ganglinjene opparbeides med marktegl eller annet hardt dekke. 
f. Torget 
g. Riving av paviljongen 
h. Overvannshåndtering 

 Regnbed langs Rådhusplassen 

 Bokdammen (vannspeil) 

 Enkel terrengbearbeiding 

2. Tiltakene innarbeides i forslag til finansieringsmodell for felles infrastruktur, som 
legges frem som en egen sak. 

3. Løsningene for overvannshåndtering utredes i den tekniske og økonomiske 
utredningen av infrastrukturtiltak i Ås sentralområde, for å avklare om tiltakene er 
gjennomførbare. Øvrige tiltak (a-g) utredes av administrasjonen.   

4. Landskapsplanen legges til grunn for utforming av utomhusplan i arbeidet med 
reguleringsplan for Åsgård skole. 

 
Ås, 16.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø   31.05.2018 
 
Vedlegg: 
1. Landskapsplan for Rådhusparken, datert 21.01.2018 
2. Rådmannens forslag til prioriterte ganglinjer 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Landskapsplan for Rådhusparken er utarbeidet av Dronninga landskap, som et 
kunnskapsgrunnlag for arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
Planen foreslår nye aktivitetsområder i parken, i tillegg til beplantning, sitteplasser, 
overvannshåndtering og nye ganglinjer.  
 
Det er gjennomført ett medvirkningsmøte i løpet av planarbeidet, med politikere, 
velforeninger, FAU, ungdoms- og eldrerådet, og andre ressurspersoner. I tillegg har 
elever ved Ås vgs og Ås ungdomsskole kommet med innspill til aktivitetsområdene. 
Barnetråkkregistreringer fra sentrumsskolene er også brukt aktivt.  
 
Planområdet 
Området for parkplanen avgrenses av Rådhusplassen i nord, Moerveien i øst, 
Skoleveien i sør og Åsgård skole i vest. Planen omfatter parkområdet mellom Åsgård 
skole og Ås rådhus, inkludert plassen mellom de gamle skolebygningene, og i tillegg 
arealet øst for rådhuset som i dag brukes til parkering. Omkringliggende gater er 
også inkludert i planområdet, for å kunne se på overgangene mellom parken og 
gaterommet. 
 
Rådhusparken fungerer i dag som et av de mest brukte rekreasjons- og 
oppholdsarealene i Ås sentrum, og er et samlingspunkt blant annet på 17. mai. I 
tillegg er Rådhusparken inngangsporten til offentlige funksjoner som rådhuset, 
biblioteket og Åsgård skole. Lekeplassen brukes hyppig av barn og unge, men 
preges av stor bruksslitasje. 
 
Parken inneholder flere gang- og sykkelveier som benyttes daglig av svært mange, 
og aksen på tvers av parken er spesielt viktig for reisende mellom Ås stasjon og 
NMBU. 
 

 
Figur 1. Flyfoto av planområdet 
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Figur 2. Planområdet med dagens regulering. Arealet øst for Rådhuset er avsatt til bolig/forretning/kontor 
og til torg, men benyttes i dag som parkeringsplass. 

Planens innhold 
Landskapsplan for Rådhusparken har som hovedgrep å tilføre parken flere klart 
definerte parkrom, og en større variasjon av aktiviteter og bruksområder. 
Parkeringsarealet øst for Rådhuset foreslås benyttet som torg, i tråd med gjeldende 
regulering. Tunet ved Gamle Åsgård skole inngår som et parkrom, med forslag om 
anlegg for skating. Det foreslås at de omkringliggende gatene tillegges grønnstruktur, 
slik at gatene fremstår som en forlengelse av parken. 
 
Flere nye ganglinjer skal bidra til å definere parkrommene, og foreslås opparbeidet 
med hardt dekke (f.eks. grus/asfalt). Aksen på tvers av parken foreslås markert som 
en bred promenade, med dekke av marktegl.   

Planen foreslår at overvannet håndteres åpent i et regnbed langs Rådhusplassen, 
hvor det er naturlige oppsamlingssteder for regnvann. Vannet ledes videre til et 
vannspeil (Bokdammen) i midten av parken. Det foreslås enkle terrasseringer av 
terrenget for å lede vannet ned mot overvannsløsningene. 
 
Utformingen av parken skal være universelt tilrettelagt gjennom trinnfrie forbindelser, 
naturlige ledelinjer, og mange benker og pausemuligheter.  
 
Rådmannens vurdering: 
Vedtatt fortettingsstrategi for Ås sentralområde legger opp til at det kan bygges om 
lag 3000 nye boenheter sentralt i Ås frem mot 2030. Denne befolkningsveksten bør 
møtes med en oppgradering av offentlige rom og parker, som kan berike hverdagen 
for både nye og gamle beboere gjennom aktiviteter, møtesteder, kunst og natur.  
 
Landskapsplanen for Rådhusparken vurderes som et svært godt svar på de 
behovene som Ås sentrum vil ha for en bypark i fremtiden, med en god balanse 
mellom nye aktiviteter og funksjoner, og samtidig bevaring av parkens karakter som 
en grønn lunge. 
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Teknisk og økonomisk utredning av infrastrukturtiltak 
Kommunestyret vedtok 21.03.2018 at det skal gjennomføres en teknisk og 
økonomisk utredning av utvalgte infrastrukturtiltak i Vei- og gateplan for Ås 
sentralområde. Formålet er å avklare gjennomførbarhet og gjøre kostnadsoverslag 
for tiltakene, samt fastsette traséer og arealbeslag i plankartet.  
 
Rådmannen mener at overvannsløsningene som skisseres i plan for Rådhusparken 
bør innlemmes som et punkt i utredningen, for å avgjøre om løsningene er 
gjennomførbare og hva de vil koste.  
 
Finansieringsmodell for felles infrastruktur 
HTM vedtok 04.05.2017 at det skal utarbeides en finansieringsmodell for felles 
infrastruktur i områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Modellen skal fordele 
kostnadene for opparbeiding av infrastrukturen mellom kommunen, private utbyggere 
innenfor planområdet og eventuelt statlige/regionale myndigheter. Rådmannen 
mener at opparbeiding av Rådhusparken bør innlemmes i finansieringsmodellen, og 
vurderes som rekkefølgekrav i områdeplanen. Det må påregnes at kommunen må 
bidra til finansiering av tiltakene i parken.  
 
Tiltakene i landskapsplanen 
Aktivitetsområdene i landskapsplanen er foreslått på bakgrunn av innspill fra en 
workshop med innbyggere og ressurspersoner, og legger til rette for at flere grupper i 
befolkningen kan ønske å ta parken i bruk. Petanquebanen er særlig etterspurt av 
eldre beboere i Ås, og det vurderes at en sentral plassering mellom Rådhuset og 
Moerveien er godt egnet til formålet. Lekeplassen er svært mye brukt av barn, og 
rådmannen mener det er et stort behov for at denne utvides og fornyes. 
Lekeapparatenes plassering nær Rådhuset og den nyoppussede Borggården tilsier 
at apparatene bør gis en utforming som også har estetisk verdi for området. 
Rådmannen foreslår derfor at kostnadene for kunstneriske lekeskulpturer utredes. 
 
Rådmannen mener det bør opparbeides noen flere ganglinjer gjennom parken, mens 
dagens ganglinjer på sikt bør vurderes oppgradert med nytt dekke. Det foreslås at 
ganglinjene som vist med rød markering i vedlegg 2, prioriteres. Dette vil gi parken et 
mer finmasket gangnett enn i dag, samtidig som mange grønne områder mellom 
traseene bevares.  
 
Det foreslås at kostnadene for å rive paviljongen utredes. Paviljongen har noen 
bruksområder i dag, blant annet som utescene på 17. mai, og som et sted å sitte for 
barnehager på tur. Samtidig sperrer paviljongen for annen mulig bruk av området, og 
begrenser bruken av parkområdet foran biblioteket, som blir liggende på paviljongens 
bakside. Rådmannen mener det bør vurderes om paviljongens funksjoner kan 
dekkes på andre måter, f.eks. gjennom en mobil utescene og flere sitteplasser. I 
første omgang foreslås det kun å utrede kostnadene ved rivning, slik at det kan tas 
stilling til dette på et senere tidspunkt. 
 
Rådmannen foreslår at Bokdammen utredes som en erstatning for paviljongen. 
Bokdammen vil kunne skape et nytt oppholdssted i en del av parken som i dag er lite 
brukt, og kan skape en visuell kobling mellom biblioteket inne og parken ute. Grepet 
med å anlegge et vannspeil som speiler bibliotekveggen vurderes som spesielt 
interessant, og gjør at biblioteket i enda større grad blir synlig som en del av 
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parkrommet. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til om et slikt vannspeil med 
naturlig overvann kan gjennomføres, og hvor store kostnadene for opparbeidelse, 
drift og vedlikehold vil være. Det foreslås derfor at dette tiltaket, sammen med øvrige 
tiltak for overvannshåndtering, utredes noe grundigere. Dersom Bokdammen ikke 
anses som gjennomførbar, kan det alternativt vurderes andre grep for å skape en 
plassdannelse foran biblioteket. 
 
Torget, som vist i landskapsplanen, samsvarer i stor grad med regulert torgareal, og 
foreslås tilrettelagt for boder, sitteplasser og eventuelt en mobil utescene. Arealet har 
en svært sentral plass i sentrum, og rådmannen anser det som hensiktsmessig at 
dette området benyttes til publikumsrettede funksjoner. Opparbeiding av torg og 
petanquebane krever fjerning av parkeringsplasser, og det bør gjøres en vurdering 
av behovet for disse plassene før tiltakene gjennomføres.  
 
Reguleringsplan for Åsgård skole 
Reguleringsplan for Åsgård skole er for tiden under arbeid, og overlapper delvis med 
planområdet for parkplanen. Rådmannen anbefaler at landskapsplan for 
Rådhusparken legges til grunn når skolens uteområder skal planlegges. Konkret 
innebærer dette at tiltakene i lanskapsplanen bør vurderes lagt inn i utomhusplanen 
for skolen, herunder utendørs treningsapparater (D6-hagen), skate- eller 
sykkelanlegg mellom bygningene på gamle Åsgård skole, samt de foreslåtte 
ganglinjene.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnadsberegning av tiltakene gjøres av administrasjonen, mens utredning av 
overvannstiltak finansieres gjennom planavdelingens utredningsbudsjett. 
Gjennomføring av de ulike tiltakene må inn i fremtidige budsjetter, og avklares 
nærmere når finansieringsmodell for felles infrastruktur legges fram. 
 
Konklusjon: 
Landskapsplan for Rådhusparken vurderes som et godt grunnlag for videre 
planlegging og utbedring av parken. Rådmannen mener tiltakene som foreslås i 
parkplanen bør utredes sammen med øvrige infrastrukturtiltak i 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde, og legges inn i finansieringsmodellen 
for felles infrastruktur. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Til saklisten 
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HTM-42/18 
Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen - Plan R-307 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/01491-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/18 31.05.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. Sammen med varselet sendes kart med oversikt over 
det berørte forbudsområdet. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

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

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårs- eller fritidsboliger 
4. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
5. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Hver enkelt berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 21 virkedager fra mottak av dette varselet. 
  
Ås, 16.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder for plan og utvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Vedtak HTM, 30.03.2017, Sak 21/17, R-307 Områdereguleringsplan for 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram 
2. Saksframlegg HTM, 30.03.2017, Sak 21/17, R-307 Områdereguleringsplan for 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram 
3. R-307 Planprogram, datert 10.03.2017 
4. Kart over berørt område 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Samtlige berørte hjemmelshavere innenfor planområdet. 

Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
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HTM vedtok 30.03.2017 å sette i gang arbeidet med områdereguleringsplan 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen, plan R-307, se vedlegg. 
 
I påvente av at denne reguleringsplanen skal tre i kraft finner rådmannen det 
nødvendig å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak innenfor det berørte planområdet. 
 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2015-2027 – Berørt planområde 

 
Sakens bakgrunn:  
Oppstart av planarbeidet med forslag til planprogram for Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen ble varslet offentlige myndigheter og berørte parter den 23.06.2016. 
Høringsperioden ble avsluttet 20.09.2016. 
 
Planen omfatter området avsatt som hensynssone H810_3 i kommuneplan for Ås 
2015-2027, samt arealet B14 disponert til boligformål ved Askehaug gård. 
Hensynssone H810_3 beskriver en ambisjon om omforming av området fra 
fritidsbebyggelse til boliger med helårsbruk med krav om felles planlegging.   
 
 
HTM fastsatte planprogram for Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen den 
30.03.2017.  
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Vedtaket lød som følger: 

1. «I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Hovedutvalg for 
teknikk- og miljø planprogram for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen, 
datert 10.03.2017, med følgende endring:  
 
 Planarbeidet skal avklare fremtidig arealbruk for Bæk gård og arealer i 

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

bygningstyper som forholder seg positivt til eksisterende bebyggelse i 
nærheten.  

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

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

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

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

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

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

detaljregulering for felter med foreslått ny bebyggelse.» 
  
Planarbeidet skal bidra til å legge til rette for utvikling av et godt og attraktivt 
boligområde i Ås kommune.   
  
Plan R-307 skal sikre at flest mulig eksisterende fritidsboliger kan bruksendres til 
boliger for å sikre en forsvarlig områdeutvikling. Videre er formålet å utvikle gården 
Bæk/Tømrernes feriehjem på en bærekraftig måte og sikre en realistisk 
gjennomføring ved å legge til rette for nye boliger.  
 
Området skal utvikles med nye boligtyper og ulike botilbud samt ivareta bruken av de 
eksisterende hyttene på en god måte samtidig som området endres. 
 
Viktige naturkvaliteter skal sikres og vei- og VA-løsninger skal utvikles i tråd med 
realistiske stedlige muligheter. Målet er at flest mulig veier skal kunne overtas av 
kommunen etter utbedring.  
 
Utfordringer knyttet til dagens situasjon: 
Ås kommunes bygningsmyndighet mottar stadig henvendelser fra utbyggere som 
ønsker å drøfte muligheter for tiltak innenfor det berørte planområdet.  
 
Området er i dag uregulert og dekkes derfor av kommuneplanens bestemmelser om 
bolig- og fritidsbebyggelse i § 18 og 19. I tillegg dekkes arealene stedvis av 
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hensynssone H810_3 med krav om felles planlegging. Felt B14 Askehaug gård 
dekkes også av henynssone H310_6 med krav om utredning av risiko for 
kvikkleireskred. Dersom bygge- eller delesøknader fremmes i disse områdene i dag, 
vil de måtte behandles etter gjeldende vedtatte bestemmelser. Det er ikke nedlagt 
bygge- eller deleforbud i området i dag. 
 
Innenfor dette planområdet er det lagt opp til endringer av arealbruken, som igjen 
medfører at tiltak som er i tråd med kommuneplanbestemmelser vil kunne være til 
hinder for gjennomføring av områdereguleringsplanens intensjoner. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
For å sikre at nye tiltak ikke skal være til hinder for gjennomføring av planer som er 
under arbeid, kan kommunen vedta å innføre midlertidig forbud mot tiltak etter plan- 
og bygningsloven § 13-1. I bestemmelsen heter det: 
 
«Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 
§ 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort.  
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.  
 
Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for 
særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen 
også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen 
kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre 
gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte 
eiendommer.» 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 13-1 kan altså kommunen bestemme at 
tiltak etter loven ikke kan igangsettes før reguleringsspørsmålet er endelig avgjort. 
Det samme gjelder andre tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller 
gjennomføringen av planen.  
 
Kommunen kan imidlertid samtykke i at eiendom blir delt eller at tiltak oppføres, hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre gjennomføring av den nye 
reguleringen. Det vil således være mulig å differensiere hvilke arbeider og tiltak 
forbudet skal omfatte.  
 
Søknad om samtykke til bygge- eller deletiltak til tross for et slikt forbud skal vurderes 
løpende etter hvert som det utarbeides føringer i planen som enten tilsier at ulike 
typer tiltak kan tillates eller bør avslås. Hver sak skal vurderes konkret, og kommunen 
skal utvise en viss fleksibilitet i saksbehandlingen. 
 
Et bygge- og deleforbud er midlertidig og legger dermed en forpliktelse på 
kommunen til å gjennomføre reguleringen. Er ikke reguleringsspørsmålet endelig 
avgjort innen 4 år, faller forbudet bort, jf. pbl. § 13-2. Tidligere innsendte dele- og 
byggesøknader skal da tas opp til ny behandling. Når områdereguleringsplan 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen er endelig vedtatt, kan de tiltak som ble 
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avslått i båndleggingsperioden men som er i tråd med den nye reguleringsplanen 
kunne omsøkes på nytt.  
 
Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen, jf. pbl. § 13-3. Ved fristforlengelse 
kan kommunen eller departementet bestemme at berørte grunneiere skal gis rett til å 
kreve innløsning av sine eiendommer som om eiendommen, eller den del av 
eiendommen som berøres av byggeforbudet, var blitt regulert til offentlig 
trafikkområde, friområde, fellesområde eller område angitt til omforming og fornyelse. 
 
Tillatelse til tross for forbud (såkalt samtykke tiltak) behandles etter pbl § 13-1, 2. 
ledd, ikke som dispensasjon etter § 19-2.  
 
Rådmannens vurdering av forbudsområdet:  
Planprogrammet for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen legger opp til at 
området skal få utnytte sitt fulle potensiale. Flest mulig eksisterende fritidsboliger skal 
få mulighet til å bruksendres til helårsboligformål, forutsatt at tekniske forhold og 
eiendommen for øvrig ligger til rette for dette.  
 
Samtidig som det skal gis mulighet for helårsboligtransformasjoner skal også noen 
hytteområder forbli avsatt til fritidsboligformål. I tillegg skal ubebygde områder 
utvikles til nye boligområder. Hovedmålsetting med planen er altså å få orden på 
områdeutviklingen ved at man gir mulighet for at flest mulig kan bruksendre sin 
eiendom fra hytter til bolig slik at ulovlig beboelse reduseres og helst avskaffes. 
 
Planen vil følgelig få stor betydning for dagens utvikling, da områdene som dekkes 
også vil kunne bli gjenstand for endrede bestemmelser om bebyggelse, herunder 
bygningstyper, utnyttelsesgrad, høyder og utforming. Noen steder vil det bli tillatt 
med fritidsboligbebyggelse, andre steder ikke.  
 
Områdereguleringsplanen vil legge opp til endringer, og rådmannen vurderer det 
derfor som nødvendig å legge ned midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 i 
disse områdene. Dette fordi tiltak innenfor disse områdene kan vanskeliggjøre, eller 
være direkte i strid med det pågående planarbeidet. Rådmannen mener det er viktig 
å båndlegge disse områdene for å få en viss kontroll på utviklingen frem til 
områdereguleringsplanen er endelig vedtatt. Dersom det skal tillates tiltak i disse 
områdene, bør det være en type tiltak som etter en konkret vurdering lar seg 
kombinere med fremtidsplanene i reguleringen. Tiltak som vil kunne være uforenlig 
med planen bør derimot ikke tillates.  

Rådmannen foreslår derfor at båndleggingssonen skal dekke hele 
reguleringsområdet for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen, som vist på side 2. 

Vurdering av typer tiltak som bør forbys: 
Plan- og bygningsloven § 13-1 gir kommunen mulighet til å forby både oppretting og 
endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter) eller tiltak 
etter § 1-6. Med tiltak etter § 1-6 menes blant annet oppføring, riving, endring, 
herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 
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konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep. Som tiltak regnes også annen 
virksomhet og endring av arealbruk».  

Videre supplerer pbl. § 20-1 første ledd med en liste over tiltak som omfattes av 
byggesaksbestemmelsene:  

a) oppføring, tilbygging (utvidelse i bredde), påbygging (utvidelse i høyde), 
underbygging (eks.utgraving av kjeller) eller plassering av bygning, konstruksjon 
eller anlegg  

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a 
c)  fasadeendring 
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 

tiltak som nevnt i bokstav a 
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging 

som medfører fravikelse av bolig 
h) oppføring av innhegning mot veg 
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger 
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 
k) vesentlig terrenginngrep 
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 

opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 
arealoverføring, jf. matrikkellova.  

 
Målet med forbudet er hovedsakelig å forhindre oppføring eller bruksendring av 
bygninger utenfor de rammer som potensielt kan følge av den fremtidige 
områdereguleringen. I den forbindelse vises det spesielt til oppføring av fritidsboliger 
i områder som ønskes utbygget med helårsboliger, eller motsatt. Denne typen tiltak, 
men også nybygg som ikke er i tråd med ønsket boligkultur i det konkrete området, 
vurderes som spesielt negativt. Før kommunen har tatt endelig stilling til den 
ønskede utviklingen i de ulike områdene vil slike typer tiltak kunne få store 
konsekvenser for den enkeltes eiendoms potensiale.  

I tillegg vil også andre tiltak kunne skape utfordringer i realiseringen av 
områdereguleringsplanen. Her nevnes eksempelvis utvidelse av bolig eller 
fritidsboliger som får konsekvenser for ønsket utnyttelsesgrad eller plassering. 

Da formålet i all hovedsak er å bremse denne typen utvikling frem til 
områdereguleringsplanen er vedtatt, mener rådmannen det vil være urimelig å nekte 
alle typer tiltak etter pbl. § 20-1. Rådmannen mener forbudet bør begrenses til å 
gjelde følgende søknadspliktige tiltak:  

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av 
tomter 
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2. Oppføring av nye frittliggende helårs- og fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårs- og fritidsboliger 
4. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
5. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

Forhåndsvarsling  
I medhold av forvaltningsloven § 16 må midlertid forbud mot tiltak forhåndsvarsles før 
vedtak treffes. Hver enkelt berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til 
å uttale seg. Frist for uttalelser bør minimum være 14 dager fra mottak av 
forhåndsvarselet. Rådmannen mener fristen bør utvides til 21 virkedager og vil sende 
varselet til alle hjemmelshavere innenfor de berørte områdene.  

Når frist for uttalelser har gått ut, vil rådmannen forberede en ny sak til HTM og 
Kommunestyret om midlertidig forbud mot tiltak.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at HTM med hjemmel i fvl. § 16 varsler nedlegging av midlertidig 
forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen, plan R-
307. Sammen med varselet sendes kart med oversikt over det berørte 
forbudsområdet. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 
1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av 

tomter) 
2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårs- eller fritidsboliger 
4. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
5. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 
 
Hver enkelt berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 21 virkedager fra mottak av dette varselet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Dette er kun et varsel om fremtidig vedtak om midlertidig forbud, og det kan således 
ikke påklages.  
 
Alternativ innstilling 1:  
Kommunen kan velge å la forbudet gjelde for alle typer tiltak nevnt i pbl. §§ 1-6 og 
20-1.  
 
En alternativ innstilling kan da lyde slik:  
 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. Sammen med varselet sendes kart med oversikt over 
det berørte forbudsområdet. 
 
Forbudet gjelder deling/fradeling/sammenføyning og alle tiltak etter § 1-6 jf. § 20-1, 
samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018  Side 68 av 100 
 

 
Hver enkelt berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 14 dager fra mottak av forhåndsvarselet. 
 
 
Alternativ innstilling 2:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø ser ikke behovet for å nedlegge midlertidig forbud 
mot tiltak innenfor området Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen, plan R-307.  
 
Innstillingen avvises 
 
 
Til saklisten 
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HTM-43/18 
Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022  
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  18/01528-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 43/18 31.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/18 30.05.2018 
3 Formannskapet 51/18 06.06.2018 
4 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
 
Ås, 18.05.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Plan og utvikling  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  31.05.2018 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.05.2018 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange, Ås kommune 2019-2022  
2. Sykkel- og gåstrategi Ås kommune 2018 - 2030  
3. Notat til Kommunestyret 15.05.2018 om oppfølging av vedtak Sykkel- og 
gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Dokumenter til behandling av Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune, sak nr 
17/01163 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av Sykkel- og 
gåstrategi for Ås kommune. Planen beskriver tiltak innenfor de åtte 
hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene i handlingsplanen og den 
jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de 
vedtatte målene i strategien. Dersom det settes av midler i kommunens drifts- og 
investeringsbudsjett, vil dette fungere som egenandel ved søknad om tilskudd fra 
Akershus fylkeskommune og Staten, der kommunen kan få opptil 50% tilskudd til 
tiltak.   
 
Fakta i saken: 
Den 15. mai 2018 ble Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtatt i 
kommunestyret (se vedl. 2), med noen tillegg i vedtaket (se vedl. 3 for detaljer om 
hvordan administrasjonen skal følge opp vedtaket). Det ble da også vedtatt at det 
skal utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 
kommunens handlingsprogram 2019-2022.  
 
Det er i Sykkel- og gåstrategien fastsatt effektmål for gang- og sykkeltrafikk og åtte 
hovedinnsatsområder for å nå målene:  
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 
2. God sykkelparkering 
3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 
4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 
5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 
6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 
7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 
8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

For hvert innsatsområde i strategien er ønsket situasjon i 2030 beskrevet, og 
hvordan kommunen og andre aktører må arbeide for å nå målene innenfor hvert av 
innsatsområdene. For hvert innsatsområde er det også en tabell med nødvendige 
tiltak for å nå målene. Det er disse tabellene med tiltak innen hvert 
hovedsatsingsområde som har dannet grunnlaget for Tiltaksplan for sykling og 
gange.  
 
Hovedinnsatsområde 1 er mer omfattende enn de øvrige, da det inneholder en tabell 
med ønskede infrastrukturtiltak der kommunen har ansvar (tab. 6.1, vedl. 1 i 
tiltaksplanen) og en tabell med ønskede infrastrukturtiltak og redusert hastighet på 
fylkesveier, der Akershus fylkeskommune har ansvar (tab. 6.2). I den politiske 
behandlingen av Sykkel- og gåstrategien ble det vedtatt at prioriteringen av tiltak i de 
to tabellene skulle fjernes, og at nødvendig detaljering av trasévalg og andre 
avklaringer for nye tiltak skal gjøres i tiltaksplanen (se vedl. 3 for detaljer).  
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Midler til infrastrukturtiltak i Ås kommune under fylkeskommunens ansvarsområde 
blir fastsatt i Akershus fylkeskommunens (AFK) handlingsprogram for samferdsel og 
påfølgende budsjettprosesser. 
 
Tilskuddsordninger fra Staten og AFK er en viktig kilde til finansiering av både 
infrastruktur-tiltak og kampanjer. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
egenfinansiering fra kommunen.  
 
Som en del av en koordinert satsing på sykling og gange har HTM vedtatt at Ås 
kommune skal søke om å delta i AFK og Statens vegvesens (SVV) Sykkelbyordning. 
Administrasjonen vil sende søknad innen 1. juni. Det vil i Sykkelbyordningen bli 
avsatt en pott til fordeling mellom sykkelbyer som inngår intensjonsavtale med AFK 
og SVV. Det kreves 50% medfinansiering fra kommunens side. Midlene kan brukes 
både til kampanje- og informasjonsarbeid og infrastruktur-tiltak. Det har de siste 
årene vært avsatt en pott på 6 millioner kroner til sykkelbyene i Akershus, men siden 
ordningen utvides, vil potten trolig også økes.  
 
Vurdering: 
Foreliggende tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. Tiltakstabellene i planen beskriver ansvar, 
overslag på kostnad, finansiering og gjennomføringsår for hvert tiltak. Det henvises til 
Tiltaksplan for sykling og gange for detaljer om tiltak innen de ulike 
satsingsområdene.  
 
For satsingsområde 1 Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett foreslås 
det i tiltaksplanen at kommunen skal utarbeide kostnadsestimat for ønskede 
infrastruktur-prosjekter (tab. 6.1, vedl. 1 i tiltaksplanen), samt detaljprosjektering av 
ett utvalgt G/S-vei-prosjekt (tiltak 1.1. i tiltaksplanen). Kostnadsestimatet vil danne 
grunnlag for prioritering av infrastrukturprosjekter ved rullering av tiltaksplanen. I 
tiltaksplanen er også rådmannens opprinnelige forslag til prioritering av ønskede 
infrastrukturprosjekter på fylkesvei tatt inn igjen (tab. 6.2, vedl. 1 i tiltaksplanen). 
Prioriteringen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  

Det foreslås også i tiltaksplanen at kommunen utarbeider en plan med 
kostnadsestimat som grunnlag for opptrapping av standard for drift og vedlikehold av 
gang- og sykkelanlegg. Planen vil være grunnlag for rullering av tiltaksplanen.  

I tillegg til de konkrete tiltakene i tiltaksplanen mener rådmannen at også Sykkel- og 
gåstrategiens beskrivelse av den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører 
må vektlegges. Rådmannen anbefaler også at kommunen er pådriver for god 
koordinering rundt satsingen på sykling og gange med andre aktører som AFK, SVV 
og nabokommuner, spesielt når det gjelder infrastruktur og drift/vedlikehold. 
 
Selv om infrastruktur- tiltak og økt satsing på drift og vedlikehold vil kreve ressurser, 
mener rådmannen at mye også kan gjøres ved å få økt fokus på sykling og gange i 
kommunen som organisasjon. Eksempel på tiltak i planen som kan gjøres innenfor 
rammen av eksisterende ressurser er at kommunen stille tydeligere krav om gang- 
og sykkelanlegg og sykkelparkering i arealplanlegging og byggesaksbehandling. 
Kommunen som arbeidsgiver kan også gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle 
og gå mer. Prioriteringen av tiltak i tiltaksplanen vil dessuten gi kommunen bedre 
grunnlag for å få innvilget søknader om regionale og statlige tilskudd. 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018  Side 72 av 100 
 

 
Kommunens tiltaksplaner sett opp mot hverandre:  
Det er noe overlapp mellom tema i Tiltaksplan for sykling og gange, Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet og Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Konkrete tiltak 
beskrevet i Sykkel- og gåstrategien som naturlig faller inn under Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet er overført dit, f.eks. vedlikehold og reasfaltering av kommunens G/S-
veier, fartshumper, utbedringer i kryss og enkeltvis punktbelysning.  
 
Det er også overlapping mellom listene over ønskede infrastruktur-tiltak på fylkesvei i 
Tiltaksplan for sykling og gange (tab. 6.2) og i Tiltaksplan for trafikksikkerhet. Listene 
over ønskede tiltak på fylkesvei i de to tiltaksplanene vil bli koordinert i forkant av 
innspill til AFKs handlingsprogram for samferdsel. 
 
Det har kommet få innspill til tiltak på fylkesvei i rullering av Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet, trolig grunnet involveringsprosessen med Sykkel- og gåstrategien.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplan for sykling og gange vil være et viktig grunnlag for søknader om tilskudd 
fra Staten og AFK. Rådmannen anbefaler at det settes av midler i kommunens drifts- 
og investeringsbudsjett, da det vil fungere som egenandel ved søknad om tilskudd 
fra SVV/AFK i Sykkelby-ordningen samt andre tilskuddsordninger. Ved tilsagn på 
søknader, vil kommunen kunne få like mye i tilskudd som det er avsatt midler.  
 
Det er i tiltaksplanen foreslått ulike utredninger og kartlegginger i 2019 som grunnlag 
for videre prioritering av infrastrukturprosjekter, sykkelparkering og heving av 
standard for drift og vedlikehold. Dette vil være grunnlag for rullering av tiltaksplanen. 
Økonomiske konsekvenser ved nye infrastrukturprosjekter samt bedre drift og 
vedlikehold vil derfor først kunne fastsettes ved neste rullering av tiltaksplanen. 
Rådmannen anbefaler at det avsettes et årlig budsjett til kampanjer og 
informasjonsarbeid fra 2020 og ut perioden.  
 
Oversikt kostnader foreslåtte tiltak 2019: 
 Tiltak Tiltak nr. i 

tiltaksplanen 
Sum Kr. Finansiering 

budsjett  
Kampanjer og informasjonsarbeid 6.2, 6.3, 7.1, 

8.1 
75 000,- Drift 

Kostnadsestimat og detaljprosjektering 
infrastrukturtiltak 

1.1, 1.2  3 000 000,- Investering 

Mindre infrastrukturtiltak og 
sykkelparkering 

1.8, 2.4 1 000 000,- Investering 

Plan med kostnadsestimat for 
opptrapping drift og vedlikehold 

5.1  100 000,- Drift 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det på sikt medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for 
bil. Dette kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
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Alternativer: 
 
1. Som rådmannens innstilling men med kommunestyrets justeringer.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tiltaksplan for sykling og gange beskriver nødvendige tiltak for å oppnå vedtatte mål i 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. I tillegg anbefaler rådmannen at Sykkel- og 
gåstrategien følges opp gjennom rutiner og løpende arbeid i kommunen. For å få en 
effektiv gjennomføring av Tiltaksplan for sykling og gange bør kommunen 
samarbeide med regionale myndigheter og andre aktører om relevante tiltak.  
  
En økt satsing for å tilrettelegge for økt sykling og gange vil kreve ressurser, men er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for Ås kommune som arbeidsgiver, 
tjenesteyter og samfunnsaktør. Satsingen er også nødvendig for å bidra til å nå 
nasjonale mål for økt fysisk aktivitet samt klima- og miljømål. 
 
Rådmannen anbefaler at Tiltaksplan for sykling og gange vedtas og at det avsettes 
midler på kommunens budsjett til gjennomføring av tiltaksplanen i 2019. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
Til saklisten 
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HTM-44/18 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  18/00942-6 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/18 31.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/18 30.05.2018 
3 Formannskapet 52/18 06.06.2018 
4 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
 
Ås, 16.05.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Innspill i forbindelse med rullering av planen, oppsummert i vedlegg. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig. Planen danner blant annet 

grunnlag for søknader om tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Aksjon 
skoleveg». Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. Det ble annonsert 

på kommunens hjemmeside, facebook og instagram med en oppfordring 
om å komme med innspill til planen. Det ble også sendt e-post til skoler 

og barnehager i Ås kommune, samt til politiske gruppeledere. Det ble 

også lagt frem sak for innspill for eldrerådet, rådet for folk med nedsatt 
funksjonsevne og ungdomsrådet. 

 
Det kom inn veldig få innspill til planen denne gangen. Vi antar at det skyldes 
høringen av gå- og sykkelstrategien rett i forkant der det kom inn mange innspill. 
Noen av innspillene til gå- og sykkelstrategien er tatt inn i trafikksikkerhetsplanen da 
de naturlig hører til her. 
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene er gitt i Vedlegg 1 – 

Oversikt over innspill. Disse innspillene er vurdert sammen med tiltak i 
gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet og danner grunnlaget for 

utarbeidelse av tiltaksplan for 2019-2022.  
 

Kommunen får gjennom året mange henvendelser om anleggelse av 
fartsdempende tiltak, som fartshumper. Alle innspill om fartshumper 

vurderes på kommunalteknisk enhet for å se på helheten og behovet i 
området. Som en del av utredningen skal fartsmålinger utføres, og 

enheten gjennomfører fartsmålinger kontinuerlig i den delen av året det er 
bart på veien. Radaren står ute en uke om gangen i forbindelse med 

fartsmålinger. Fartsmålingene utføres i hovedsak i den rekkefølgen de er 
listet i oversikten over fartshumper, se vedlegg 2 – Fartshumper innspill 

kommunale veier. Rådmannen har likevel fra 2017 valgt å prioritere noen 

boligfelt for å komplettere med fartshumper. Med dagens ressurssituasjon 
er det realistisk med anleggelse av ca. 20-25 fartshumper i året.  

 
Tilskudd til reasfaltering av gang-/sykkelveier kom inn som nytt tiltak i 

2015. Dette er videreført de påfølgende årene og rådmannen er innstilt på 
at dette videreføres i årene fremover. Gode gang-/sykkelveier er viktig for 

å legge til rette for gående og syklende.  
 
Prosjekteringen av av- og påstigningslommen ved Sjøskogen skole (ved 

Grimsrudveien/Veidemannsveien) er ikke gjennomført enda pga 
ressursmangel, men vi har laget et grovt kostnadsoverslag sånn at tiltaket 

kan planlegges ferdig i år og midler til gjennomføring for neste år kan 
omsøkes. 

 
I forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Togrenda 

skal veilysanlegget også oppgraderes. Vi har lagt inn dette som et punkt 
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slik at vi kan søke om midler til dette. I tillegg har vi lagt inn tiltak om 

veilys i to kommunale veier som ikke har veilys fra før, samt et tiltak om 
etablering av noen veilyspunkter langs en snarvei som benyttes av 

skoleelever.  
 

I forbindelse med høring av gå- og sykkelstrategien kom det inn innspill 

om at det er veldig mørkt i krysset der gangvei fra Ljungbyveien kommer 
ut i Paimioveien/Eldorveien. Et lyspunkt her hadde bedret forholdene 

betraktelig og er tatt med i planen. 
 

Som nevnt ved behandling av tiltaksplan for trafikksikkerhet i fjor 
oppleves forholdene på parkeringsplassen ved Brønnerud skole som 

uoversiktlige slik utformingen er nå. Det er ønske om å se på utformingen 
av parkeringsplassen med tanke på bedre sikring av de myke 

trafikantene. I tillegg bør en av- og påstigningssone for elevene vurderes. 
Tiltaket ble tatt inn i planen med midler til prosjektering. På grunn av 

manglende kapasitet må denne planleggingen utsettes til neste år. Det må 
også ses på om disse tiltakene er i konflikt med tiltak/prosjekt om 

etablering av en hjertesone rundt skolen i et forsøk på å minimere kjøring 
til/fra skolen. 

 

Når det gjelder tiltak på fylkes- og europaveier oversendes oversikten 
over innspillene (både nye og fra tidligere år, vedlegg 3), påført Ås 

kommunes kommentarer, til Statens vegvesen. I dette vedlegget er det 
nå overlapp med tiltaksplanen til gå- og sykkelstrategien. 

Administrasjonen vil samkjøre dette før planene oversendes Statens 
vegvesen.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Gjennom «Aksjon skoleveg»-ordningen kan man søke om midler til tiltak 
som vil bedre skoleveien for barn. Den kommunale egenandelen på 

kommunal vei er minimum 20 %. Nytt i ordningen fra 2015 er at man kan 
søke om midler til reasfaltering av gang-/sykkelveier, med en egenandel 

på 50 %. Dette ble videreført til 2016-2018 og Ås kommune legger til 
grunn at dette videreføres også i 2019.  

 
Sju av tiltakene som er planlagt utført i 2019 kan kommunen søke om 

midler til gjennom «Aksjon skoleveg». Se tiltakstabellen i planen. «Aksjon 

skoleveg»» gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter.  
 
Nedenstående tabell viser tiltak som er planlagt gjennomført i 2019 og som må 
finansieres med nye midler. 
 
Type tiltak Kommunale 

midler 
Aksjon 
skoleveg 

Drift/ 
Investering 

Anleggelse av fartshumper 80 000 320 000 Drift 
Reasfaltering av g-/s-veier 500 000 500 000 Drift 
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Av-/påstigningssone på 
oversiden av Sjøskogen 
skole 

120 000 480 000 Investering 

Mindre veilysprosjekter – nye 
veilys 

130 000 520 000 Investering 

Oppgradering veilys 
Togrenda 

160 000 640 000 Investering 
(kommunale midler 
allerede bevilget til 

rehab veilys). 
SUM    
 
Midler til tiltakene som går innunder drift dekkes av rammen for driftsbudsjettet 
(midler til trafikksikkerhetstiltak).  
For investeringsprosjektene er det behov for at det tilføres kr. 250 000,-. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
«Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. Tiltak som gjelder fylkes- og 
europaveier oversendes Statens vegvesen, i tillegg til at rådmannen følger opp disse 
tiltakene i årlige dialogmøter med vegvesenet. 
For gjennomføring av de aktuelle tiltakene på kommunale veier og områder må kr. 
250 000 tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til saklisten 
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HTM-45/18 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  18/00941-11 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 45/18 31.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/18 30.05.2018 
3 Formannskapet 53/18 06.06.2018 
4 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas. 
 
Ås, 16.05.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Innspill i forbindelse med rullering av planen, oppsummert i vedlegg. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Idrettsrådet 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen utgjør et 
nødvendig grunnlag for i ettertid å kunne søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. De økonomiske konsekvensene av planen må innarbeides i 
kommunens budsjett.  
 
Mulighet for å gi innspill til planen ble annonsert på kommunens hjemmeside, 
facebook og instagram. Det ble også sendt e-post til skoler, barnehager, Ås 
idrettsråd og de politiske gruppelederne. Det ble lagt frem en sak for innspill for 
eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet. Rådmannen 
ønsker ved årets rullering å prioritere tiltak tilknyttet turstier/turveier får å nå mål i 
kommuneplanen som går på å legge til rette for at folk kan leve gode og 
helsefremmende liv og å sikre god tilgang til friområder, kulturlandskapet og skogen. 
Dette ble det orientert om i forbindelse med utlysning av innspillene. 
 
Det kom inn totalt 11 forslag til tiltak, inkludert kommunens egne forslag. Alle tiltak 
som var inkludert i gjeldende plan, samt nye innspill er vurdert. Tiltakene er vurdert ut 
fra status for prosjektering og finansiering.  
 
Det er ingen endring i forvaltningsplan for statlig sikrede friområder som var med til 
behandling ved forrige rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.  
 
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene finnes i oversikten over innspill i 
vedlegg 1, samt under merknader i selve tiltaksplanen. Folkehelse er et 
satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at «Tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2019-2022» utgjør et godt verktøy for å nå målene.  
 
Ordinære anlegg 
De fleste tiltakene er tiltak som opprettholdes i planen med tanke på 
spillemiddelsøknader. Det er et nytt tiltak for ordinære anlegg i kommunal regi, og det 
er rehabilitering av kunststoffdekket (løpebanen) på Ås stadion. En tilstandsrapport 
fra høsten 2017 viser at det er et prekært behov for rehabilitering av løpebanen. 
Dette ble spilt inn i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018. Midlene er 
bevilget og rehabiliteringen blir utført i 2018. Tiltaket tas med i planen for å kunne 
søke spillemidler. Tiltakene med rehabilitering av kunstgressbanene er også flyttet 
opp på lista da disse tiltakene utføres i år. 
 
Tiltaket vedrørende rehabilitering av Storebrand/Lillebrand gjennomføres av SiÅs og 
NMBU uten kommunen som avtalepart, men kommunen kan inngå avtale om leie 
ved en senere anledning. 
 
Nærmiljøanlegg 
Det er mange tiltak også her som opprettholdes i planen fra tidligere rulleringer for å 
kunne søke spillemidler.  
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Tiltak som går på utbedring av turstier/turveier for gange og sykkel prioriteres fortsatt, 
i tillegg til merking av turstier, samt oppdatering av turkart for Ås kommune.  
 
Utkast til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 ble oversendt Ås 
idrettsråd for uttalelse. De hadde for ordinære anlegg ingen spesielle kommentarer 
utover at de ønsket at tiltakene med rehabilitering av kunstgressbanene burde 
prioriteres så høyt som mulig, samt få inn rehabilitering av kunststoffdekket 
(løpebanen). Dette er hensyntatt i planen. Når det gjelder nærmiljøanlegg ønsker de 
at en liten kunstgressbane ved siden av fotballhallen prioriteres så høyt som mulig. 
Rådmannen har løftet dette tiltaket i forhold til prioritering med tanke på spillemidler. 
Tiltak med merking og utbedring av turstier er likevel ivaretatt, i tråd med føringene 
for prioritering av tiltak i planen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
For de fleste av tiltakene er det allerede avsatt kommunale midler gjennom vedtatte 
investeringsprosjekter. For prosjektet med ny flerbrukshall ved Åshallen henvises det 
til K-Sak 31/18, 15.05.2018. Når det gjelder nærmiljøanleggene er kommunens 
prosjekter med merking og rydding av turstier allerede innarbeidet i driftsbudsjettet. 
Det er derfor ingen nye prosjekter som krever finansiering gjennom tiltaksplan for 
idrett nærmiljø og friluftsliv. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader om 
spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022» vedtas. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saklisten 
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HTM-46/18 
Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Nybygg - Kontorbygg - Søknad om 
dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/00251-14 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/18 31.05.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) dispensasjon fra reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, N3, plan 
R-160 vedrørende maks tillatt møne- og gesimshøyde på gnr.104 bnr. 36 for nytt 
kontorbygg med gesimshøyde 14,9 meter målt fra laveste ferdig planert terreng.  I 
tillegg innvilges dispensasjon for teknisk takoppbygg med høyde inntil 3,4 meter over 
hovedgesims, minimum 3 meter inn fra hovedgesims.  
Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Bygget senkes i terrenget slik at overkant gulv første etasje legges på samme 
kotehøyde som eksisterende bygning på eiendommen.  

2. Material- og fargebruk skal være dempet. Det tillates ikke signalfarger eller 
reflekterende materialer i ytterkledning eller tak. Utvendige farger og overflater 
skal godkjennes av bygningsmyndigheten og skal illustreres i fremtidig 
byggesøknad. 

 
Øvrige forutsetninger for detaljprosjekteringen: 

 Eiendommen ligger i gul og delvis i rød støysone. Før tiltaket 
detaljprosjekteres må det derfor innhentes en støyfaglig vurdering fra et 
fagkyndig foretak med kartlegging av behov for støydempingstiltak. 

 Det må innhentes samtykke fra arbeidstildsynet.  
 Det må utarbeides detaljert utomhusplan i medhold av reguleringsplanens § 2 

a) som skal sendes Akershus Fylkeskommune til uttalelse. Det skal legges 
vekt på landskapsmessige hensyn. 

 
Ås, 21.05.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon  
2. Avisutklipp 
3. Situasjonskart 
4. Fasade,- snitt,- illustrasjoner 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
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Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver Kveldroveien AS v/Dagfinn Lindberg 
Ansvarlig søker Arcasa Arkitekter AS v/Kristian Ødegaard 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen mener at hensynene bak kravet om maks tillatt møne- og gesimshøyde 
på 13 meter, m/teknisk rom på inntil 2,5 meter ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges for oppføring av nytt kontorbygg med gesimshøyde 14,9 
meter med teknisk takoppbygg på 3,4 meter målt fra hovedgesims. Videre vurderes 
fordelene ved å oppføre kontorbygg med fire etasjer fremfor tre etasjer som klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at dispensasjon innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2, på 
følgende vilkår:  
 
Bygget senkes i terrenget slik at overkant gulv første etasje legges på samme 
kotehøyde som eksisterende bygning på eiendommen. 
 
Fakta i saken: 
Denne saken gjelder søknad om oppføring av nytt kontorbygg på gnr./bnr. 104/36 i 
Ås kommune.  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vinterbro Næringspark -N3, felt T1, 
plan R-160. Her tillates det oppført kontor,- lager- og industribygg. Butikker tillates 
ikke, jf. planens § 3 a). Maks tillatt møne- og gesimshøyde er 13 meter målt fra 
laveste ferdig planert terreng, jf. planens § 3 e). I tillegg tillates teknisk takoverbygg 
med høyde inntil 2,5 meter minimum 3 meter inn fra hovedgesims. Til sammen utgjør 
dette 15,5 meter.  
 
Eksisterende kontorbygg på eiendommen, som tidligere var Lidl’s 
administrasjonsbygg, ble godkjent 13.04.2005. Bygget har et samlet bebygd areal 
(BYA) på 685 m2 (6,5 %) og en gesimshøyde på 13,75 meter. Det ble altså innvilget 
dispensasjon for høydeoverskridelse på 0,75 meter.  
  
Nytt omsøkt kontorbygg er planlagt oppført syd for den eksisterende bygningen og 
med kortsiden mot E18. Bygget er trukket noe frem for å oppnå en variasjon i 
sammenstillingen av volumene mot E18. Bygget vil få et bebygd areal på ca. 700 m2 

og vil sammen med eksisterende bygg dermed utgjøre ca. 13 % BYA. Dagens 
løsning med parkering på terreng vil bli supplert med parkeringskjeller under 
nybygget med innkjøring fra nord.   
 
Bygget er utformet med 4 hovedetasjer og en inntrukket etasje for teknisk rom. 
Første etasje skal ha fellesfunksjoner som kantine og større møterom, med 
etasjehøyde 3,8 meter og kontoretasjer for øvrig vil bli på 3,5 meter. Gesimshøyden 
på hovedkroppen blir dermed ca. 14,9 meter. Heis føres opp til inntrukket etasje for 
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teknisk rom, og krever en høyde på ca. 4 meter (3,4 meter målt fra hovedgesims). 
Tiltaket er følgelig i strid med regulerte høydebestemmelser.  
  
I brev datert 02.05.2018 søkes det om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
overskridelse av maks tillatt møne- og gesimshøyde. Tiltaket for øvrig er ikke 
detaljprosjektert, byggesaken avventes derfor til det eventuelt innvilges dispensasjon.  
  
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. §19-1 jf. 
21-3 andre ledd, og det er ikke innkommet merknader til søknaden. 
  
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden:  
Søker viser til at bygningsvolumer er en følge av både høyde og grunnflate. 
Intensjonen med bestemmelsen, sammen med øvrige føringer i reguleringen, synes 
derfor å legge visse begrensninger for størrelsen på bygninger i området. Dette skal 
sikre at det ikke blir oppført for store og ruvende bygninger i området. 
 
Ved utarbeidelse av reguleringer hører det til god praksis å gjøre vurderinger av 
hvilket etasjeantall som skal legges til grunn for ulike formål, og gesimshøyder blir 
satt deretter. Kontorbruk inngår også i gjeldende formål. Søker presiserer at gesims 
på 13 meter var godt tilpasset utbygging med 4 kontoretasjer iht. gjeldende praksis 
på tidspunktet for stadfestelse av reguleringen.  
 
Dette illustreres tydelig ved at man har valgt nettopp 13 meter som maks høyde. For 
industri- og lagerbygg er det ifølge søker antakelig av mindre betydning om maks 
gesims hadde vært 12,5 meter eller sågar 12 meter. For kontorbygg får 
gesimshøydem imidlertid større innvirkning på etasjehøydene.  Basert på dette 
mener søker det dermed må legges til grunn at geimshøyden på 13 meter i 
reguleringsplanen har hatt som formål å tilrettelegge for 4 etasjers bygg i området.  
 
Søker peker på at mye har forandret seg siden eksisterende bygg ble oppført på 
eiendommen. Tekniske krav til bygninger har endret seg i betydelig grad siden 1998 
da reguleringen ble vedtatt. Dette gjelder ikke minst innskjerpende krav vedr. 
energibruk. Dette har bl.a. ført til behov for økt etasjehøyde i kontorbygg.  
 
I 1998 var det relativt vanlig med etasjehøyder på ca. 3 meter, mens det nå er 
vanligere med 3,5 – 3,7 meter. Etasjehøyden i det eksisterende bygget er ca. 3,3 
meter. Søker viser til en beskrivelse fra et annet prosjekt som redegjør for samme 
problemstilling (vedlegg 2). 
  
Regulert gesimshøyde på 13 meter åpnet for oppføring av fire etasjers bygg i 1998, 
noe eksisterende bygg er et eksempel på. Dette er imidlertid ikke lenger tilfellet. Et 
kontorbygg på 4 etasjer i dag, tilpasset dagens tekniske løsninger gir behov for en 
gesimshøyde på anslagsvis 14,9 meter. I tillegg skal det etableres teknisk rom på 
taket med heis som krever minimums høyde på 4 meter for å tilrettelegge for service 
og vedlikehold.  
  
Søker vektlegger også at det planlagte nybygget har et lite fotavtrykk sammenlignet 
med nabobyggene i vest. Volumet vil følgelig fremstå som nettere enn det som er 
vanlig ellers i området, inkludert nettstasjonen som ligger i syd og som etter søkers 
syn fremstår som et fremmedelement i området.   
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Søker viser også til at eiendommen i Kveldroveien 7 ligger relativt lavt i terrenget. 
Koter for gesims vil av denne grunn ligge lavere enn gesimsene på nabobebyggelsen 
i vest og tiltaket vil heller ikke få innvirkning på oppfattelsen av overordnede 
landskapsdrag.   
  
Sett fra både E18 og ikke minst fra bebyggelsen på østsiden av dalen vil det 
planlagte nybygget ifølge søker innebære at området som helhet fremstår med et 
mer mangfoldig uttrykk og med større andeler åpne fasader.  
Sett fra Kveldroveien på nedsiden av tomten vil helheten av eksisterende bygg og 
planlagt nybygg ifølge søker fremstå med en vekslende rytme av bygningsvolumer 
og med en viss variasjon i høyder.   
  
Selv om høyder isolert sett er noe høyere enn det reguleringen åpner for er det ifølge 
søker vanskelig å se at det er forhold ved størrelsen på det planlagte nybygget som 
berører vesentlige problemstillinger knyttet til omfanget av bygningsvolumer. 
 
Sammen med eksisterende bygg vil tiltaket utgjøre ca. 13 % BYA. Dette er godt 
under maks begrensningen på 35 %. Søker viser til at det er viktig å prioritere 
utbygging på tomteareal som allerede er avsatt til utbygging og hvor det ligger godt til 
rette for det. Dette bidrar til å redusere utbyggingspress på andre ubebygde arealer i 
kommunen. Tomter i sentrale strøk bør gis en passende utnyttelse som ikke er for 
lav.  
  
Nytt distribusjonslager for Rema 1000 er under oppføring vest for omsøkt eiendom. 
Dette tiltaket har en høyde på ca. 25 meter og som dermed ligger betydelig over den 
omsøkte dispensasjonen for gnr./bnr. 104/36. Overskridelsen av regulerte høyder for 
104/36 er relativt begrenset, og søker mener det ikke vil være formålstjenlig 
ressursbruk å sikre dette gjennom igangsetting av en planprosess.    
 
I tillegg til ovennevnte presiserer søker også at tiltaket skal dekke behovet for større 
arealer for eksisterende leietakere og virksomheter, det vil derfor være synd dersom 
manglende forutsigbarhet og fleksibilitet medfører at disse søker seg til andre steder.   
 
Etter dette vurderer søker at hensynene bak høydebegrensningene i planen ikke vil 
bli satt vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges i denne saken.    
  
Videre vurderer søker at fordelene knyttet til oppføring av et 4 etasjers bygg fremfor 3 
etasjers bygg som planen legger opp til i lys av nye tekniske krav, er avgjørende. 
Søker kan ikke se at det foreligger ulemper som veier tyngre enn disse fordelene.  
 
Rådmannens vurdering av søknaden: 
Dispensasjonssøknaden vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende:  
  
          «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.»  
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Det legges altså opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak regulerte 
høydebegrensninger tillegges stor vekt.  
 
Hensynet bak regulerte høydebegrensninger kan i noen grad variere, men 
begrunnes generelt med områdetilpasning og for å begrense naboers reduserte sol- 
og utsiktsforhold. Byggehøyder sørger også for at ny bebyggelse gjennomføres 
innenfor visse rammer og i tråd med estetiske hensyn.   
 
Først peker rådmannen på at eksisterende og ny bebyggelse vil få en samlet 
utnyttelsesgrad på ca. 13 %, som er godt under makskravet på 35 % i gjeldende 
regulering. I utgangspunktet mener rådmannen dette er et formildende moment i 
vurderingen. Imidlertid må man ta i betraktning at det vil kunne bli aktuelt med 
ytterligere utvidelser i fremtiden. Så lenge slike utvidelser er i tråd med regulerte 
bestemmelser om utnyttelsesgrad og høyder er det svært sannsynlig at disse 
tiltakene vil måtte godkjennes.  
 
Dersom eiendommen utvikles med en utnyttelsesgrad på 35 %, i tillegg til høyder 
som overskrider reguleringsbestemmelsene, legger man opp til større press på 
eiendommen enn reguleringsplanen i utgangspunktet la opp til. Dette er heller ikke i 
tråd overordnede føringer om at kontorvirksomhet og annen aktivitet som genererer 
økt biltrafikk bør lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkter som Ski eller Ås.  
 
Likevel finner rådmannen grunn til å vektlegge at omsøkt eiendom ligger i et område 
med et stort omfang av høye og omfangsrike kontor- og industribygg som har 
medført vesentlige terrenginngrep opp gjennom årene. Store deler av opprinnelig 
reguleringsplan er i tillegg overlappet av nyere planer som åpner for økning både i 
utnyttelsesgrad og høyder. Blant annet åpnes det for inntil 60 % utnyttelse på 
eiendommen gnr./bnr. 104/50 hvor nytt distribusjonslager for Rema1000 nå er under 
oppføring. Bygget plasseres på kote 117,2 med en øvre gesimshøyde på kote 146.  
 
Sentrallageret på gnr./bnr. 104/26 som nå benyttes av Rema1000, har en 
gesimshøyde på 14,7 meter. Sentrallageret ligger imidlertid høyere i terrenget, 
gesims på omsøkt bygg vil derfor likevel få lavere kotehøyde enn dette bygget. 
Gesims for teknisk rom vil ligge på tilnærmet samme kote som eksisterende 
sentrallager. Rådmannen slutter seg derfor til at terrengets beskaffenhet, med 
helning mot øst og E18, medfører at tiltaket ikke vil få negativ innvirkning på 
eksisterende landskapsdrag.  
 
Ovenfor nevnte sentrallager er, sammen med omsøkt eiendom, den eneste 
gjenstående eiendommen innenfor reguleringsplan Vinterbro Næringspark – N3, plan 
R-160. Tomta har en utnyttelse på ca. 34 % og er dermed tilnærmet fullt utnyttet iht. 
gjeldende bestemmelser. Det er følgelig lite trolig at det vil komme nye byggetiltak på 
denne eiendommen uten at det i forkant gjennomføres reguleringsendring. 
Rådmannen er derfor av den oppfatning at en dispensasjon i denne konkrete saken 
ikke vil medføre presedensvirkninger for fremtidige byggetiltak innenfor samme 
planområde. I tillegg presiserer rådmannen at terrengets beskaffenhet i området gjør 
at hver sak må behandles helt konkret. Selv om det eventuelt innvilges dispensasjon 
i denne saken vil dette ikke automatisk medføre at dispensasjoner må innvilges også 
ellers i området.  
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Rådmannen slutter seg også til at regulerte høydebegrensninger nok har vært 
tilpasset datidens krav til etasjehøyder for kontorbygg. På slutten av 90-tallet var det 
uproblematisk å oppføre kontorbygg med fire etasjer med 13 meters gesimshøyde, 
dette er eksisterende bygning på eiendommen et godt eksempel på. Tekniske krav til 
byggverk har endret seg siden da, og rådmannen mener man bør ta hensyn til dette 
ved behandling av dispensasjonssøknader.  
 
Likevel bør kommunen påse at byggets høyde og eksteriør tilpasses terrenget og 
eksisterende bebyggelse i området på en god måte.  
Rådmannen slutter seg til at tiltaket på grunn at terrenget og bygningene rundt ikke 
vil få negativ innvirkning på områdets helhetsinntrykk, verken sett fra bebyggelsen på 
østsiden eller fra E18. Rådmannen finner at tiltaket i stedet vil bidra til en fornyelse 
av området i tråd med tidens utvikling og skape et mer moderne uttrykk enn 
eiendommen gjør i dag.  
 
Hensynet til områdetilpasning er godt ivaretatt og tiltakets høyder vil etter 
rådmannens syn ikke skape reduserte sol- og utsiktsforhold for naboeiendommene.  
 
Rådmannen ser også fordelene ved å tilpasse bygget til nyere tekniske krav til 
etasjehøyder, selv om dette går på bekostning av regulerte høydebegrensninger. 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger ulemper knyttet til eksempelvis tap av lys 
eller utsikt som må medføre at disse fordelene får svekket betydning. Kontordelen i 
sentrallageret på baksiden ligger så langt nord at den ikke vil bli berørt at tiltaket.  
 
Innsendte profiler viser at terrenget skal heves rundt omsøkt bygg for å oppnå en 
bedre tilpasning og overgang til terrenget i syd som ligger noe høyere. Dette er også 
gjort for å skape en bedre overgang til parkeringskjelleren. Rådmannen anser ikke 
denne løsningen som hensiktsmessig og mener derfor det bør settes som vilkår for 
en eventuell dispensasjon at bygget senkes ytterligere i terrenget slik at overkant 
gulv første etasje får tilsvarende kotehøyde som eksisterende bygning på 
eiendommen Dette vil etter rådmannens syn skape en bedre tilpasning til dagens 
bygningsmasse og medføre mindre fyllinger mot sør. Rådmannen vurderer at et slikt 
vilkår står i saklig sammenheng med tillatelsen, og vil ikke være urimelig tyngende. At 
bygget senkes anses som et fornuftig kompenserende tiltak for overskridelsen av 
gesimshøyde. 
 
Konklusjon:  
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der ansvarlig søkers begrunnelse er 
veiet opp mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta.  
 Rådmannen mener at hensynene bak kravet om maks tillatt møne- og gesimshøyde 
på 13 meter, m/teknisk rom på inntil 2,5 meter ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges i denne saken. Videre vurderes fordelene ved å oppføre 
kontorbygg med fire etasjer fremfor tre etasjer som klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. 
 
Økonomiske konsekvenser ved at dispensasjon innvilges: 
Ingen 
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Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 
 
 
 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, 
N3, plan R-160 vedrørende maks tillatt møne- og gesimshøyde på gnr.104 bnr. 36 
for nytt kontorbygg med gesimshøyde 14,9 meter og teknisk takoverbygg på 3,4 
meter målt fra hovedgesims.  
 
HTM’s begrunnelse: 
HTM vurderer at hensynene bak regulerte høydebegrensninger vil bli vesentlig 
tilsidesatt fordi: (fyll inn) 
 
Og/eller:  
 
Følgende ulemper anses for å veie tyngre enn anførte fordeler: (fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser ved at dispensasjon innvilges: 
Ingen 
 
Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 
 
 
Til saklisten  
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HTM-47/18 
Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018 
 
 
Saksbehandler: Jens Hansen Saksnr.: 18/01591-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018 
Formannskapet            
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ljungbyveien 17 rehabiliteres i tråd med fremlagte plan for å imøtekomme 

Arbeidstilsynets krav, dekke nødvendig vedlikeholdsbehov og utbedre skader 
etter vannlekkasje. 

2. Prosjektet finansieres med kr. 1 mill fra investeringsprosjektet Ljungbyveien 17. 
kr. 2,4 mill. finansieres med bruk av vedlikeholdsfond 

 
Ås, 23.05.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Godkjennelse fra arbeidstilsynet 
Vedlegg 2 - Skisseforslag 
Vedlegg 3 -Kostestimat 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Utvidelsen av Ljungbyveien 17, har generert pålegg fra Arbeidstilsynet om å øke 
administrasjonsarealet. Pålegget samt vanlig slitasje (utbedrings- og 
vedlikeholdsbehov) og en nylig vannlekkasje åpner opp for at vi bør utføre et mer 
helhetlig prosjekt. Nye, kommende og gamle arealer vil fremstå som en helhet med 
god standard.  
 
Fakta i saken: 
Igangværende utvidelse av Ljungbyveien 17, nye boliger og avlasting, har generert et 
behov for mer areal for ansatte. Arbeidstilsynet har pålagt (se bilag 1) Ås kommune å 
etablere tilfredsstillende forhold for ansatte i form av tilstrekkelig med kontorplasser, 
møterom og garderober samt vaktrom og soverom. Prosjektavdelingen har utarbeidet 
et skisseforslag for utvidelse av administrasjonsdelen med en arealforøkelse på ca. 
40 kvadratmeter (se bilag 2). 
Utvidelsesprosjektet har også tatt for seg noen mindre ombygging av eksisterende 
bygningsdeler. Utvidelsen av administrasjonsdelen vil også berøre eksiterende 
bygningsdel slik at det følger kostnader som ikke er tatt høyde for tidligere.  
I februar 2018 oppsto en vannlekkasje på sprinkleranlegget. 
Den gamle bygningsdelen har vanlig vedlikeholdsbehov. Dette arbeid ligger i 4-
årsplanen for fremtidig vedlikehold. 
 
Vurdering: 
Pålegget, vannlekkasjen og generelle vedlikeholds- og forbedringsbehov vurderes 
utført i sammenheng og under et sammenhengende prosjekt. Dette for å skåne 
beboer og ansatte i bygget og for å minimere kostnaden. Vannlekkasjen har allerede 
gitt behov for arbeid som bør følges opp umiddelbart og som henger sammen med 
de andre behov i bygget.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
1 million kan overføres fra investeringsprosjektet for etablering av 3 leiligheter på 
Ljungbyveien 17 og resterende 2,4 mill. foreslås dekket av vedlikeholdsfondet. (se 
kostnadsoverslag, bilag 3). 
Hvis rehabiliteringen av eksisterende bygningsdeler utsettes til senere, vil dette 
fordyre rehabiliteringsarbeidet.   
 
Alternativer: 
Kravet fra arbeidstilsynet skal etterfølges. Med hensyn til byggetekniske justeringer, 
så har bruker levd med mindre gode forhold som bør utbedres i forbindelse med 
vannskaden og utbyggingen.    
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ljungbyveien 17 har siden byggeår vært utsatt for tre påbygginger, sporadiske 
mindre vedlikehold samt hatt noen byggetekniske utfordringer. Vi har nå en opplagt 
mulighet for å bearbeide bygget slik det fremstår som en helhet og fungere så 
optimalt som mulig for brukene.  
Her er ikke tale om en totalrehabilitering av eksiterende bygg men et 
vedlikeholdsprosjekt som løser noen utfordringer bygget har hatt siden byggeår, 
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samt bytte slitte deler, og tilpasse nye og gamle bygningsdeler til hverandre og 
forbedre miljøet for bruker.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Til sakslisten  
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HTM-48/18 
1. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01583-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Administrasjonsutvalget 12/18 06.06.2018 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 15/18 30.05.2018 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/18 30.05.2018 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/18 31.05.2018 
5 Formannskapet 55/18 06.06.2018 
6 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Ås, 22.05.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saken er sendt kontrollutvalget for uttalelse. 
 
Vedlegg:  
1. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 

2018 - 2021.   
Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Dette er første gang 

Rådmannen rapporterer etter ny mal. Erfaringene fra denne rapporten vil 
danne grunnlag for videre utvikling – i dialog mellom administrasjon og 

politikere. Utover det er rapporten bygget på samme lest som tidligere. Det 
er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram 

med økonomiplan. Rapporten beskriver status etter de fire første månedene. 
 

 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2018.  

 
Konklusjon med begrunnelse:  

Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler 
at  
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Til saklisten 
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018  Side 93 av 100 
 

HTM-49/18 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01585-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Administrasjonsutvalget 13/18 06.06.2018 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 16/18 30.05.2018 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/18 30.05.2018 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/18 31.05.2018 
5 Formannskapet 56/18 06.06.2018 
6 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
Ås, 22.5.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Etatsjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen  
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,2 %. 
Status per 1. tertial viser at prognosen for resultatet for 2018 holdes uendret.   

 
Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene 

i det tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil understreke at enhetene må 
styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert, og at det ikke er 

rom for ytterligere budsjettreguleringer i 2018. 
  

Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 
2018.  
Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av 
enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial 
gjelder i utgangspunktet kun for 2018.  
 
 
Avsetning av reserver til ubundet investeringsfond 
 
Kjøp av eiendom 
Det er i investeringsbudsjettet, prosjekt 0658 Kjøp av eiendom, avsatt midler til kjøp av 
kjøp av eiendom.  Det er ikke vedtatt konkrete eiendomskjøp midlene skal benyttes til, da 
dette er en pott for strategiske eiendomskjøp. Dette kan f. eks være tomter med grense 
mot kommunale eiendommer (skoler, helsebygg m.m.) eller andre eiendommer 
kommunen bør vurdere å anskaffe. Rådmannen foreslår at midlene avsettes til ubundet 
investeringsfond og at det brukes av fond når behov oppstår. Rådmannen opprettholder 
eksisterende fullmakt til å disponere midlene til eiendomskjøp.  
 
Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse  

Det er i investeringsbudsjettet, prosjekt 0105, avsatt en pott for 
fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse. 

Investeringsprosjekter innarbeides i budsjettet i en tidligfase hvor det 
foreligger betydelig usikkerhet. Potten (prosjekt 0105) er beregnet for å 
fullfinansiere prosjekter hvor det oppstår uforutsette hendelser og anbefales 

etablert fremfor å innarbeide hele denne usikkerheten i den enkelte 
prosjektrammen.  Rådmannen har fullmakt til å disponere av denne potten til 

dekning av prosjekter som går over rammen etter anbudskonkurranse, 
begrenset oppad til 5% av opprinnelig ramme.  

 
Rådmannen foreslår at dette investeringsprosjekt 0105 overføres til ubundet 

investeingsfond, nytt underfond fullfinansiering av prosjekter etter 
anbudskonkurranse, jf. budsjettregulering 9, tabell 3. Rådmannens fullmakt 

opprettholdes til å bruke av fondet til å dekke inntil 5 % av 
investeringsprosjektenes vedtatte ramme.   
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Budsjettreguleringer drift 1.tertial 2018 
 
Rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer i driftsbudsjettet: 

Nr 

Tjenestenavn Oppr. Ramme 
2018 

Rev. Ramme 
2018 

Endring Ny rev 
ramme 

1 Barnehage                  156 389               156 389                      -             156 389  

2 Grunnskoleopplæring                  222 379               222 379                      -             222 379  

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv                     31 762                  31 762  
 

           31 762  

4 Kommunehelse                     55 388                  55 388                      -               55 388  

5 Barnevern                     32 864                  32 864                      -               32 864  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester                     48 087                  48 087                      -               48 087  

7 Tjenester til hjemmeboende                  128 249               128 249               4 100           132 349  

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon                  158 473               158 473              -4 700           153 773  

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø                     10 949                  10 949                      -               10 949  

10 Administrasjon og styring                     64 378                  64 378                      -               64 378  

11 Eiendomsforvaltning og utleie                     70 438                  70 438               2 000             72 438  

12 Samferdsel                     14 884                  14 884                   600             15 484  

13 Brann og ulykkesvern                     13 104                  13 104                      -               13 104  

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester                   -11 273                -11 273                      -             -11 273  

15 Felles inntekter og utgifter             -1 064 276          -1 064 276              -2 000      -1 066 276  

  SUM endringer                         -                        -    

 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 
 

1. Barnehage 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 
 

2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 

3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
4. Kommunehelse 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 
 
5. Barnevern 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 
 

6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 

 

7. Tjenester til hjemmeboende 
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Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 4,1 
mill. kr. 2,6 mill. kr av dette skyldes ny ressurskrevende bruker på BPA 

(brukerstyrt personlig assistent). 
Inntektskravet for tjenester til hjemmeboende reduseres med 1,5 mill. kr. 
Dette er differansen mellom økte refusjonsinntekter tilsvarende 5,0 mill. kr 

og 6,5 mill. kr som må overføres til Tjeneste 8; Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon.  

 
8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Rammen for tjenesten kan reduseres med 4,7 mill. kr. Det er behov for å 

regulere inntekter knyttet til refusjoner for ressurskrevende 
tjenestemottakere fra Tjeneste 7; Tjenester til hjemmeboende. 

 
På grunn av utsettelse av full drift på det nye demenssenteret er det 

behov for å kjøpe sykehjemsplasser i en lengre periode enn først beregnet. 
Nettoeffekten av dette er 1,4 mill. kr.  

 

9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
10. Administrasjon og styring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
11. Eiendomsforvaltning og utleie 

Husleieinntektene blir lavere enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor å 
regulere ned husleieinntektene med 1,5 mill. kr. 
 

Det har vært en kald vinter, noe som har medført høyere energiforbruk 
enn budsjettert. Rådmannen forslår derfor å øke budsjettet på 

strømutgifter med 0,5 mill. kr. 
 

12. Samferdsel 

Den snørike vinteren har ført til at det er behov for å øke budsjettet til 
vedlikehold av veier med 0,6 mill. kr. 

 
13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 
 

15. Felles inntekter og utgifter 

Det er behov følgende budsjettreguleringer: 
- Ny prognose fra KLP innebærer at pensjonspremien er antatt å bli 4 

mill. kr lavere enn budsjettert- 
- Lønnsreserven økes med 6. mill. kr. Årslønnsveksten blir omtrent som 

budsjettert, men konsekvensene av lønnsoppgjøret 2017 for 2018 blir 

høyere enn budsjettert. 
- Inntektene fra eiendomsskatt blir ca 3 mill. kr høyere enn budsjettert. 

Dette skyldes både at effekten av retaksering av eiendommer gir 
høyere skatteinntekter enn forutsatt, samt større skatteinngang fra nye 

eiendommer enn forutsatt.  
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- Avkastningen på kommunens kapitalforvaltning har vært lav 1. tertial, 
men har tatt seg noe opp den sisten måneden. Basert på avkastningen 

hittil i år nedjusteres prognose for årets avkasting med 2 mill. kr 
Budsjettert avkastning blir med dette ca 5,2 mill. kr. 

- Rammetilskuddet er beregnet å bli ca 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 

- Integreringstilskuddet er beregnet å bli ca 2 mill. kr lavere enn 
budsjettert.  

- Renteinntektene blir ca 6 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av 
større overskuddslikviditet enn forutsatt.  

- Renteutgiftene er beregnet å bli ca 2 mill. kr høyere enn budsjettert 

som følge av noe høyere renter en budsjettert.  

 
Budsjettreguleringer bruk og avsetning til fond 
(Tall i hele 1000) 

 

  Ekstraordinære poster Tall i hele 1000 

Oppr. 
budsjett 

2018 

Rev. 
budsjett 

2018 
 

Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

1 155000.21* og 22*.880 Midler fra BUK 2016 0 0 203 0 

2 154000.2122.880 Bruk av dispfond Kroer skole avsatt BUK 2013 0 0 6 6 

3 195000.2122.202 Avsetning bundet fond BUK fra 2013 0 0 -6 -6 

4 194000.1600.880 bruk av fond til etterdrift overformynderiet 0 0 -50 -50 

  
Saldering med 
disposisjonsfond   

Oppr. 
budsjett 

2018 

Rev. 
budsjett 

2018 
 

Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

5 154000.9400.880 Avsetning til disposisjonsfond 7989 7989 -153 7989 

Tabell 2. Budsjettreguleringer bruk og avsetning til fond 
 
1. I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2017 ble dert uteglemt å 

avsette midler fra Barn og unges kommunestyret fra 2016 til skolenes fond. Det 
er derfor behov for å styrke fondene med totalt 203 000 kr.  

2. Kroer skal har 6000 kr på et diposjonsfond. Dette  er midler fra Barn og unge 
kommunestyre. Disse midlene foreslås flyttet til bundet fond.  

3. Kroer skoles fond forslås styrket med 6000 kr fra skolens disposisjonsfond slik at 
alle midlene fra BUK er samlet på et fond.  

4. Rådmannen foreslår å bruke 50 000 kr av fondet til etterdrift av overformynderiet.  
5. Det er behov for å redusere avsetning til generelt disposisjonsfond i 2018 med 

153 000 kr.   
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Budsjettreguleringer investering 1.tertial 2018 
(Tall i hele 1000) 

  

  Prosjekt 
Totalt 

regnskap 

Revidert 
budsjett 

2018 

Endring i 
budsjett 

2018 

(Nytt 
revidert 
budsjett 

2018) 
 Ny total 
ramme  

1 
0325 Omsorgsboliger 
nord, nybygg                      1                      -                     500                   500             76 800  

2 

Nytt prosjekt 
områderegulering av 
sentrum – Teknisk plan                     -                        -                 5 000               5 000               5 000  

3 
0618 Ljungbyveien 
omsorgsboliger            13 002               7 551              -1 000               6 551             15 500  

4 

Nytt prosjekt 
Ljungbyveien 
omsorgsboliger tilbygg                     -                        -                 1 000               1 000   **  

5 

Nytt prosjekt 
tiltaksplan for sykling 
og gange                     -                        -                     250                   250                   250  

6 
0326 Energibrønner 
Moer                     -                 5 000              -5 000                      -                        -    

7 
0307 Moer sykehjem 1. 
byggetrinn              5 517             13 650               5 000             18 650           199 983  

8 0658 Kjøp av eiendom  *             21 879           -21 879                      -                        -    

9 

0105 Reserve for 
fullfinansiering av 
prosjekter etter 
anbudsrunde  *             18 500           -18 500                      -     *  

10 

0779 Ombygging 
(Myrveien 16), ny 
lagerhall                     -                 2 976               1 524               4 500               4 500  

11 

0510 Tiltaksplan 
Lillebrand og 
Storebrand                     -                        -                -6 000                      -                        -    

12 
 Nytt prosjekt 
Fleridrettshall Ås VGS                     -                        -               40 400             40 400             40 400  

   AVSLUTTES           

13 
0205 Planlegging 
barnehager                  412               4 588              -4 588                      -     *  

14 0401 Minnelund                    80                     20                   -20                      -     *  

15 
0698 Buffer mindre 
investeringer  *                   378                 -378                      -     *  

16 
0777 Åshallen - nytt 
tak og gulv              7 826                   174                 -174                      -     *  

17 

0778 Utvendig 
renovering - Ås og 
Nordby kirke              7 877                     23                   -23                      -     *  

18 
0238 Mobilt inventar -
skoler                  270                   430                 -430                      -     *  

 Endret finansieringsbehov  -4 318      
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Finansiering 

09100 Bruk av Lån  -40 400  

0948 Bruk av ubundet investeringsfond  -7 274  

0548 Avsetning til ubundet investeringsfond  51 992  

Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 
 

1. Omsorgsboliger nord, trenger midler i 2018 til planlegging. Total ramme 

forblir uendret.    
2. Områdereguleringsplan ref. K-sak 16/18. Utarbeides va teknisk og 

økonomisk plan som skal danne grunnlag for etterfølgende kostnadsfordeling 
og utbyggingsavtaler. 

3. Tilbygg trekkes ut av prosjektet og utføres med egne ressurser. 

Delfinansieres av hovedprosjektet og slås sammen med sanering etter 
vannskader. Det fremmes egen politisk sak hvor 2 mill. kroner foreslås 

overført fra vedlikeholdsfondet. Total ramme 3 mill. kroner.  
4. Se pkt. 3.   
5. Oppstart av tiltaksplan for sykkel og gange. Innledende kostnadsvurderinger. 

6. Energibrønner overføres til utvidelse Moer sykehjem 1. byggetrinn.  
7. Energibrønner overføres til utvidelse Moer sykehjem 1. byggetrinn.   

8. Midler avsatt til kjøp av eiendom foreslås avsatt på særskilt ubundet 
investeringsfond, og rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet.  

9. Reserve for fullfinansiering av prosjekter foreslås avsatt på særskilt ubundet 

investeringsfond, og rådmannen gis fullmakt til å disponere av fondet 
begrenset til 5% av prosjektrammen til prosjekter som skal finansieres.  

10. Tilleggsfinansiering basert på innhentede tilbud for etablering av ny lagerhall 
til kommunalteknikk da eksisterende lagerhall (hangarn) i sentrum kan bli 
revet i 2018. Prosjektet endrer navn til lagerhall kommunalteknisk. Forbehold 

om endelig vedtak i modulbygg- saken. Eventuell disponering av midlene 
skjer først etter endelig vedtak i kommunestyret vedrørende disponering av 

«hangartomta».  
11. Siås og NMBU ønsker å fullfinansiere prosjektet og deretter inngå en 

leieavtale med Ås kommune. Investeringsprosjektet avsluttes og overføres 

ubundet investeringsfond.    
12. Tilskudd til Akershus fylkeskommune for bygging av fleridrettshall med 

tribuner ved Ås VGS, ref K-sak 31/18.  
  

Avsluttes:    

13. Barnehagene har fått egne budsjetter og midlene settes tilbake på ubundet 
investeringsfond    

14. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 
investeringsfond    

15. Bufferprosjekt avsluttes og midlene overføres til et ubundet investeringsfond 
16. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 

investeringsfond    

17. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 
investeringsfond 

18. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 
investeringsfond. 
 

Finansiering: 
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Fleridrettshallen ved Ås videregående skole finansieres ved bruk av lån. 
Resterende av tilleggsbevilgningene finansieres ved bruk av ubundet 

investeringsfond.  
 
Prosjektene som er avsluttet med mindreforbruk avsettes til ubundet 

investeringsfond.  
 

Ubrukt på prosjekt 0105; Reserve for fullfinansiering av prosjekter etter 
anbudskonkurranse og prosjekt 0658; Kjøp av eiendom, avsettes på hvert sitt 
ubundne investeringsfond. Rådmannen gis fullmakt ril å disponere disse midlene 

innenfor bevilgningene. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen av disse to 
fondene. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
umiddelbart 
 
Til saklisten 
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