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Ås, 17.02.2021 
 

 
Martin Løken 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 
771 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  

Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du 
ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til 
sekretariatet.  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 
 

Delegerte vedtak 
 

2/21 19/03401-13 Delegerte vedtak byggesak 09.01.2021 - 12.02.2021 

 

Sak Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

20/03445-2 Gnr 113 bnr 151 - Siriusveien 49 - Tilbygg til enebolig - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

11.01.2021 BSH Innvilget 

20/02167-5 Gnr 42 bnr 1 - Universitetstunet 3 - Rehabilitering - 
Ferdigattest 

11.01.2021 HKH Innvilget 

19/03541-47 Gnr 52 bnr 2 - Brekkeveien 51 - To tomannsboliger - 
Igangsettingstillatelse 

21.01.2021 HKH Innvilget 

19/03541-43 Gnr 52 bnr 2 - Brekkeveien 51 - To tomannsboliger -
Tillatelse til endring av gitt rammetillatelse 

21.01.2021 HKH Innvilget 

20/01227-13 Gnr 58 bnr 2 - Kongeveien 100 - Lagerbygg - 
Ferdigattest 

21.01.2021 HSD Innvilget 

18/01555-4 Gnr 54 bnr 85 - Brekkeveien 19 - Virksomhetsskilt - 
Ferdigattest 

21.01.2021 HSD Innvilget 

20/02524-7 Gnr 34 bnr 96 - Søråsveien 20 B - Garasje - Ferdigattest 21.01.2021 BSH Innvilget 

20/00598-17 Gnr 113 bnr 2 - Breivollveien 100 - Breivoll gård - 
Stabbur bruksendring og fasadeendring - Ferdigattest 

21.01.2021 BSH Innvilget 

18/00479-61 Gnr 54  bnr 368  - Tunveien 2 - Moer sykehjem - 
Endringstillatelse nr. 2 - Dispensasjon lydkrav 

21.01.2021 BSH Innvilget 

17/03204-51 Gnr 54 bnr 4 - Brekkeveien 4 - Sykkelhotell - 
Igangsettingstillatelse 

21.01.2021 BSH Innvilget 

20/02261-30 Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - 
Igangsettingstillatelse 2 - Fundament, bunnledninger, 
prefabrikert stål og betong, energibrønner. 

21.01.2021 HKH Innvilget 

20/03503-3 Gnr 42 bnr 1 - Elizabeth Stephansens vei 22 - KA-bygget 
- Tilbygg Universitetsbygg, ombygging og Trafo - 
Rammetillatelse - Dispensasjon 

21.01.2021 BSH Innvilget 

20/00713-19 Gnr 114 bnr 97 - Vinterbroveien 27 A - ny bolig – 
dispensasjon - midlertidig brukstillatelse for deler av 
tiltaket 

29.01.2021 HKH Innvilget 

18/03655-17 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 22B - Studentboligbygg 
- Hus C 3 - Midlertidig brukstillatelse 

03.02.2021 HKH Innvilget 

20/03874-4 Gnr 72 bnr 56 - Emilies vei 13 - Ny enebolig - Tillatelse i 
ett-trinn 

03.02.2021 HSD Innvilget 
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Sak Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

17/01244-11 Gnr 107 bnr 57 - Slorhøgda 55 - garasje - ferdigattest 05.02.2021 HKH Innvilget 

20/02710-9 Gnr 55 bnr 97 - Ås Videregående - bygg G – riving, 
ombygging, påbygg teknisk rom og fasadeendring - 
rammetillatelse - unntak TEK17 

05.02.2021 BSH Innvilget 

18/02729-25 Gnr 111 bnr 39 - Kjærnesstranda 15 - enebolig - 
midlertidig brukstillatelse 

05.02.2021 BSH Innvilget 

20/02060-7 Gnr 107 bnr 605 - Hareåsen 12 A - dobbeltgarasje med 
bod - ferdigattest 

09.02.2021 ACG Innvilget 
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Saker til behandling  

HTP-11/21 
R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  19/03350-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 11/21 03.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-333 for 
Langbakken nord (B1), som vist på kart datert 09.02.2021, bestemmelser datert 

08.02.2021 og planbeskrivelse datert 05.02.2021, med følgende endringer: 
 

1. Tillegg til bestemmelse 3.2 om estetikk og materialkrav: 

Det skal i hovedsak tas i bruk tremateriale til fasadebekledning for ny 

bebyggelse i området.  

2. Endring av bestemmelse 3.1 om bebyggelsens utforming: 

Type B kan utgjøre maks 80 % av det samlede antallet boligenheter i 

planområdet. 

3. Tillegg til bestemmelse 3.2 om felleslokaler: 
Det skal avsettes areal til felleslokaler, som forsamlingslokale eller 

tilsvarende, tilknyttet felles uteoppholdsareal i planområdet, som ved 
takterrasser eller ved felles gårdstun for minst halvparten av bebyggelsen 
i planområdet. 

4. Ny bestemmelse 2.9 om fossilfri byggeplass: 

Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og 

anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke 

elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og 

bærekraftige energikilder. Kjøretøy som benyttes til transport av 

anleggsmaskiner, bygningsmaterialer, løsmasser og lignende, til og fra 

bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om å bruke fossilfritt 

drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og 

anleggsplassen. 
5. Det skal kartfestes en allment tilgjengelig gangvei gjennom området i øst-

vestgående retning, fra områdelekeplass f_BLK5 i vest til Langbakken i øst 

med eget arealformål. 

 

 
Ås, 12.02.2021 
 

Trine Christensen                         Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                        Kommunalsjef for teknikk, samfunn og kultur 
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Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 
Offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, revidert 05.02.21 

2. Plankart, revidert 09.02.21 
3. Reguleringsbestemmelser, revidert 08.02.2021 

4. Illustrasjonsmateriale, datert 20.01.2021 
5. Illustrasjonsplan, datert 10.07.2020 
6. Redegjørelse for uteoppholdsareal, datert 08.01.2021 

7. Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 05.06.2020 
8. Vurdering av områdestablitet, datert 06.05.2020 

9. Grunnundersøkelser, datert 05.05.2020 
10. Miljøteknisk grunnundersøkelse, datert 08.05.2020 
11. Trafikkanalyse, datert 15.06.2020 

12. Støyutredning, datert 24.05.2020 
13. VAO-Rammeplan, datert 06.07.2020 

14. Energirapport, datert 24.06.2020 
15. Fagrapport for naturmangfold, datert 10.06.20 
16. Klimagassreduksjon, datert 01.07.2020 

17. Miljøoppfølgingsplan, datert 06.07.2020 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Oppstartsvarsel 
Merknader ved varsel om oppstart 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste. 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Forslag om detaljplan for Langbakken Nord er første detaljplan som følger opp 
områdeplan for Ås sentralområde, vedtatt 23.10.2019. Forslaget ble lagt frem for 
Hovedutvalg for teknikk og plan 07.10.2020, som avviste forslaget med en rekke 

tillegg som skal innarbeides før ny behandling. Planforslaget er revidert som 
følge av vedtaket.  

 
Planforslaget omfatter hele byggerområdet B1 i områdeplanen, som er det 
nordligste byggeområdet i planen og grenser til Grønnslett boligområde i nord, 

og Langbakken, Ås ungdomsskole og Ås stadion i øst. Området er et av de mest 
omfattende byggeområdene avsatt i områdeplanen, og utgjør et areal på 41.000 

m². Byggeområdet er avsatt til boligbebyggelse, og det er ikke fastsatt 
bygningstyper innenfor feltet, som skal avklares i detaljplan. Høyeste 

arealutnyttelse i byggeområdet er fastsatt i områdeplanen med et maksimalt 
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bruksareal som kan utgjøre 130 % av byggeområdets utstrekning. Dette er 
vurdert å kunne romme om lag 330 boliger, når området er helt utbygget.  

 
Forslagsstiller for planforslaget er grunneierne i området, som sammen har 
fremmet et felles forslag for utforming av området. De har engasjert arkitekt 

Petter Bogen til å utarbeide planforslaget. Rambøll har bistått med tekniske 
utredninger.  

 
Fakta i saken: 
Beskrivelse av planområdet 

Planområdet utgjør et areal på ca. 41.000 m² vest for Langbakken og Ås 
ungdomsskole, syd for boligområdet Grønnslett og nord for Ås sentrum. 

Planområdet avgrenses av Grønnslett boligområde i nord, veien Langbakken i 
øst, og grenser til områdeplanens byggeområder B2 og B3 i vest og syd. 

Planområdet ligger om lag 750 meter fra Ås stasjon. Området er innenfor Rustad 
skolekrets, og Rustad skole ligger ca. 1 km fra området. Ås ungdomsskole og Ås 
stadion grenser til planområdet på østre side av Langbakken. Området er i dag 

bebygd med næringsbebyggelse i form av lagervirksomhet og annen 
plasskrevende service- og tjenestevirksomhet, deriblant et tidligere vaskeri nord 

i området. Øst i planområdet langs Langbakken er det etablert 7 frittliggende 
eneboliger.  
 

Nord for planområdet ligger boligområdet Grønnslett. Området er et veletablert 
boligområde, som er vurdert å ha kulturhistorisk interesse i kulturhistorisk 

stedsanalyse for Ås sentralområde. Mellom Grønnslett og planområdet ligger 
tursti i sammenhengende grønnstruktur fra Ås ungdomsskole til Åsmåsan som 
krysser over Østfoldbanen med gangbru. 

 
Syd for planområdet er det etablert næringsbebyggelse, i et område avsatt i 

områdeplanen for Ås sentralområde som nytt boligområde med arealutnyttelse 
på 150 % BRA i 3 til 5 etasjer. Vest for planområdet ligger et boligområde avsatt 
som B2 i områdeplanen, med en arealutnyttelse på 130 % BRA i 3-4 etasjer. 

Nære friluftsområder er Askjumskogen i nord og Åsmåsan i vest. 
 

Dagens planstatus 
Planområdet utgjør byggeområdet B1 og del av grønnstruktur G1 i områdeplan 
for Ås sentralområde som tilrettelegger området for boligbebyggelse. I tillegg 

omfatter planområdet areal avsatt som vei med sykkelvei, som er ny internvei 
inn til området til erstatning for dagens Myrveien. Videre er det avsatt 

langsgående grønnstruktur langs veistrekningen. Arealutnyttelse for 
byggeområdet er i områdeplanen fastsatt ved at samlet bruttoareal i området 
maksimalt skal utgjøre 130 % av byggeområdets utstrekning, med fastsatte 

høyder mellom 3 og 4 etasjer for ny bebyggelse i området. 
 

Planforslaget er første forslag til detaljplan som oppfølging av områdeplanen for 
sentrum. 
 

Eiendomsforhold  
Planområdet omfatter 19 eiendommer, som alle er i privat eie. Ås kommune eier 

og drifter eiendom i dagens Myrveien, samt grønnstruktur mellom 
næringseiendommene og Grønnslett boligområde.  
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Forhold til overordnede planer og retningslinjer  
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble vedtatt av kommunestyret 

23.10.2019. Planområdet er avsatt som byggeområde B1 til boligbebyggelse i 
områdeplanen. For byggeområdet er det fastsatt maksimalt 130 %-BRA 
arealutnyttelse, og bebyggelse mellom tre til fire etasjer. Det er ikke fastsatt 

bebyggelsestyper for området, som skal vurderes ved oppfølgende detaljplaner.  
 

Forslagstillers planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til overordnede 
planer og retningslinjer i kapittel 1. 
 

Planprosess: 
Varsel om oppstart  

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad og på Ås kommunes 
hjemmesider. Brev til naboer, organisasjoner og myndigheter med varsel om 

oppstart for planarbeidet ble sendt 25.03.2020.  
 
Ved varsel om igangsetting av planarbeidet ble det mottatt 9 høringsuttalelser. 

Forslagstiller har kommentert merknadene i planbeskrivelsens kapittel 7. 
 

Behandling første gang 
Reguleringsplanen ble lagt frem til behandling i møte 7.10.2020. Hovedutvalget 
fattet vedtak om at planen avvises, med en utfyllende begrunnelse deriblant 18 

ønskede endringer. 
 

Planforslaget er revidert i etterkant av vedtaket. Vedtaket er gjengitt nedenfor, 
med kommunedirektørens kommentarer til hvert av punktene. 
Kommunedirektørens vurdering av endringene er redegjort for under vurdering 

av planforslaget. Tiltakshaver kommenterer punktene i planbeskrivelsens kapittel 
7.3. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.10.2020:  
Forslag til detaljplan for Langbakken Nord returneres til tiltakshaver som får 

mulighet til å revidere forslaget i henhold til følgende endringer:  
 

1. Byggehøyder reduseres og skal ikke overstige fire etasjer innenfor 

planområdet.  

Kommentar: Byggehøyder er endret til maks fire etasjer innenfor planområdet. 
 

2. Det tillates byggehøyder på inntil fire etasjer også langs planområdets østre 

avgrensning (mot Langbakken).  

Kommentar: Planforslaget opprettholder byggehøyder i fire etasjer mot 
Langbakken. 
 

3. Det innarbeides tilstrekkelig variasjon i foreslåtte leilighetsstørrelser. Denne 

vises tydelig fram i tabell.  

Kommentar: Leilighetsfordelingen er redegjort for i bestemmelsenes punkt 4.2, 
og er fordelt mellom mindre leiligheter mellom 40 og 55 m², mellomstore 

leiligheter mellom 55 og 75 m², og leiligheter over 75 m². Fordelingen er angitt 
prosentvis, og det tillates maksimum 20 % små leiligheter, minst 30 % 
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mellomstore leiligheter, og minimum 40 % store leiligheter. Fordelingen er ikke 
gjengitt direkte i tabell, men er fastsatt som prosentvise intervaller. 

 
4. Det skal tilrettelegges bedre for at det kan etableres tydeligere særpreg 

mellom delområder, og det bør vurderes å etablere en mer finmasket 

inndeling av planområdet i delområder med ulike typer bomiljø.  

Kommentar: Bebyggelsesstrukturen er i stor grad tilsvarende forslag til 

behandling i oktober, med visse unntak. Felles gårdstun syd i planområdet i 
byggeområdet B4 er justert slik at det oppstår tre mellomstore gårdsrom fremfor 

to større. Tilrettelegging for særpreg mellom delområder er gjort gjennom at 
reguleringsbestemmelser skal sikre variert farge- og materialbruk i enkeltbygg 
og gårdstun. 

 
5. Kollektive boformer skal vurderes for noen av boligene (eksempelvis deling av 

kjøkken, etc.). Deleordninger for utstyr/verksted/sykkelreparasjon skal 

innarbeides for flere boliger. 

Kommentar: Forslaget er i liten grad justert for å tilrettelegge for kollektive 
boformer. Forslagstiller viser til åpne etasjeplaner som gir anledning til 
sammenslåing av leiligheter ved behov, for større bofellesskap, og det skal 

etableres felleslokaler for utstyr og vedlikehold av sykler i kjeller. Videre vises 
det til videre detaljprosjektering. 

 
6. Grønnstrukturen som omslutter stien nord i planområdet skal ivaretas så 

langt det er nødvendig for å sikre en skjermet sti fra Langbakken og opp til 

Askjemskogen. Det innarbeides en større sone for bevaring av eksisterende 

grønnstruktur, der formålet er å beholde den skjermede turstien gjennom 

området. Grønnstrukturen skal gjerdes inn mens byggearbeidene pågår. 

Hensiktsmessige påkoblinger fra boligområdet tillates. 

Kommentar: Det er innført hensynssone for bevaring av stien, over arealformål 
for grønnstruktur G1 som utgjør grønnstrukturen. Det er ikke etablert større 

sone for grønnstruktur annet enn hva som er avsatt i plankartet for 
områdeplanen. 

 
7. Det skal vises tydeligere i planen hvordan man har tilrettelagt for universell 

utforming for alle brukergrupper. 

Kommentar: Egen redegjørelse for universell utforming til enkeltbygg i 

planområdet er gjengitt på side 45 i planbeskrivelsen. Forslagstiller til at alle 
oppganger skal ha forbindelse direkte fra garasjekjeller. Videre legges 
byggteknisk forskrift til grunn for universell utforming av utearealer. 

 
8. Egen energiproduksjon på området bør omtales i planbeskrivelsen. 

Kommentar: Med forslaget følger egen energirapport (vedlegg 14) som redegjør 
for krav til energiforsyning i området. Området inngår i konsesjonsområdet for 

fjernvarme i Ås sentrum og det legges opp til at alle anlegg tilknyttes denne. 
Videre legges det opp til bruk av elektrisk strøm for lys. Forslaget har vurdert at 

det ikke er behov for bruk av alternative energikilder som solvarme, men det kan 
bli aktuelt i fremtiden. Skal det tas i bruk alternative energikilder må det søkes 

dispensasjon fra tilknytningsplikt for fjernvarme. 
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9. Parkeringsdekningen reduseres med 10%. 10% økning i parkeringsdekning 

tillates dersom disse forbeholdes til bildelingsordning. 

Kommentar: Parkeringsdekningen er i tråd med områdeplanens parkeringsnorm, 

og forslagstiller vurderer at parkeringsdekningen allerede er på et lavt nivå. Det 
er ikke innført egne bestemmelser for bildelingsordning, men heller ingen 

bestemmelser som hindrer etablering av bildelingsordning skulle det bli aktuelt. 
 
10. Det legges en hensynssone, med bestemmelse bevaring, over de originale 

brønnene fra det første vannverket i Stasjonsbyen Ås helt nord i planområdet.  

Kommentar: Hensynsone for bevaring av brønnene er innført i plankart og 

bestemmelser. 
 

11. Det legges en hensynssone, med bestemmelse bevaring, over gruslinna fra 

1877 (tursti nordøst i planområdet).  

Kommentar: Hensynsone for bevaring av stien er innført i plankart og 
bestemmelser. 

 
12. Lekeplasser og andre friområder skal opparbeides med naturlige materialer. 

Gummiasfalt, plastdekker og o.l. skal unngås.  

Kommentar: Bruk av naturlige materialer ved leke og uteoppholdsareal er 

innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 
 
13. Kotehøyder og målestokk innarbeides i plankartene.  

Kommentar: Kotehøyder er innarbeidet i plankart med målestokk og rutenett. 

 
14. Planen må sikre adkomst mot nordøst mot Aschemskauen via Gruslinja for 

bebyggelsen i sørvest samt fra det sentrale friområdet. 

Kommentar: Boligområdet er i forslaget sikret adkomst til Askjemskogen i 

hovedsak via grønnstruktur vest i planområdet, f_G4, samt det skal etableres 
snarveier mellom bebyggelsen i felt B1 til tursti i grønnstrukturen G1. Det er ikke 
avsatt egne arealformål for gangveier i området, men etablering av allment 

tilgjengelige gangveier i boligområdet er sikret gjennom bestemmelser. 
 

15. Planen må redegjøre klarere for individuelt private, kollektive og allment 

tilgjengelige areal og ferdselslinjer.  

Kommentar: Planbeskrivelsen redegjør for private og felles utearealer i kapittel 
4.9. Allment tilgjengelige gangveier er redegjort for i planbeskrivelsens avsnitt 

4.12. 
 
16. Illustrasjoner må kvalitetssikres.  

Kommentar: Illustrasjonsmateriale er vurdert å samsvare med omfang av 

bebyggelse, byggehøyder og plassering slik arealene er disponert i plankartet. 
Kommunedirektøren vil presisere at illustrasjonsmaterialet ikke er juridisk 
bindende dokumenter, og er ment som en støtte til å forstå innholdet i 

planforslaget. 
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17. Endring pkt. 3.3 i bestemmelsene: Det etableres infrastruktur for tilkobling 

av elbilladere til samtlige parkeringsplasser. 

Kommentar: Infrastruktur for tilkobling av elbilladere for samtlige 

parkeringsplasser er innført i bestemmelsene. 
 

18. Tillegg: Fibernett Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige 
husstander og bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras 
til sameiet ved overtagelse.  

 
Kommentar: Krav om etablering av fibernettverk er ikke foreslått innført i 

bestemmelsene. Anmodningen er tatt til orientering. 
  
Beskrivelse av planforslaget: 

Planområdet foreslås regulert til boligformål i form av frittstående 
blokkbebyggelse fordelt over fire byggeområder. I de fire byggeområdene skal 

det etableres felles lekeareal knyttet til uteoppholdsarealet. Videre er det 
kartfestet en større felles områdelekeplass sentralt i planområdet. Langsgående 
grønnstruktur er innarbeidet langs reguleringsplanens vestre avgrensning, med 

ny trasé for Myrveien som er foreslått flyttet mot vest, i tråd med områdeplan for 
Ås sentralområde. 

 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget i sin helhet, og er 
vedlagt som vedlegg 1. Videre vises til en omfattende beskrivelse av 

planforslaget i HTP-sak 52/20, til behandling 07.10.2020. 
 

Vurdering av planforslaget: 
I all hovedsak vurderes planforslaget å være i tråd med områdeplan for Ås 
sentralområde.  

 
Tema i kvalitetsprogrammet som følger områdeplanen er fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte, med gjennomgang og vurdering av enkelttema i eget 
kapittel i planforslagets planbeskrivelse og fastsetting av konkrete tiltak for hvert 

tema. Det stilles videre krav om kvalitetsoppfølgingsplan som 
dokumentasjonskrav til videre detaljprosjektering og byggesaksbehandling. 
 

Forslaget til reguleringsplan har et høyt detaljeringsnivå ved at plassering og 
orientering av enkeltbygg sikres med stramme byggegrenser og uterom er 

fastsatt med egne arealformål. Videre er det gitt tydelige bestemmelser om ulike 
bygningstypers utforming. Det innebærer at forslaget i stor grad kan forventes 
utformet som i illustrasjoner i planbeskrivelsen ved søknad om rammetillatelse 

og videre byggesaksbehandling med få unntak.  
 

Vurdering av endringer etter førstegangsbehandling 
Det reviderte planforslaget svarer i stor grad ut de vedtatte ønskede endringene 
fra behandling av planforslaget første gang. Kommunedirektøren vurderer de 

foreslåtte endringene i all hovedsak å være kurante og svarer ut punktene på en 
tilfredsstillende måte.  

 
Kommunedirektøren er imidlertid skeptisk til om punkt 4 er tilstrekkelig fulgt opp 
i det reviderte forslaget. Hvorvidt justering av utstrekning på gårdstun til tre 
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likeverdige gårdstun i byggeområdet B4 er tilstrekkelig til å ivareta utvalgets 
ønske om mer varierte bomiljø, vurderer kommunedirektøren å være underlagt 

utvalgets skjønn. Kommunedirektøren er fortsatt av den oppfatning at 
bebyggelsen i planområdet er svært preget av blokkbebyggelse som fremstår 
ensformig, og tror endringen som er foreslått ikke bidrar i vesentlig grad til å 

endre dette inntrykket, på tross av at det legges opp til variasjon i utrykket for 
den enkelte bygning. 

 
Kommunedirektøren mener således fortsatt at forslaget ville hatt fordel av om 
det ble innført nye bebyggelsestyper som rekkehus, «townhouse» eller andre 

former for konsentrert småhusbebyggelse som kan bidra til at det etableres 
vesentlige forskjeller mellom de ulike byggeområdene innenfor planområdet. 

 
Utover dette er det gjort forsøk på å differensiere de ulike byggeområdene 

gjennom farge og materialbruk. Kommunedirektøren er positiv til dette, og ser 
dette som et godt avbøtende tiltak for ellers ensformige bebyggelsestyper. 
Kommunedirektøren vil anbefale at det i stor grad tas i bruk bekledning i tre for 

å gi egenkarakter til området, som samtidig vil gi god sammenheng med 
småhusbebyggelsen i nord, og vil anbefale at dette sikres tydeligere i 

bestemmelsene. 
 
Videre bemerker kommunedirektøren at det er lagt lite vekt på å tilrettelegge for 

kollektive boformer, og andre fellesløsninger som etablering av bildelingsordning 
i området. Begge er forhold kommunedirektøren mener er krevende å håndtere i 

reguleringsplan, ettersom det til dels omfatter organisering av menneskers liv 
snarere enn fysiske rammer for bebyggelsen. Når det gjelder kollektive 
boformer, mener kommunedirektøren til gjengjeld det er anledning for å i større 

grad tilrettelegge for slike forhold gjennom å stille funksjons- og kvalitetskrav til 
bebyggelsen. Kommunedirektøren vil derfor anbefale at det innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene krav om at det skal settes av areal til 
fellesfunksjoner, som forsamlingslokale eller lignende også utover sykkelverksted 
i kjeller. Kommunedirektøren anbefaler at dette innføres som tillegg til 

reguleringsbestemmelse 3.2, og vil anbefale følgende formulering: 
 

Det skal avsettes areal til felleslokaler, som forsamlingslokale eller tilsvarende, 
tilknyttet felles uteoppholdsareal i planområdet, som ved takterrasser eller ved 
felles gårdstun for minst halvparten av bebyggelsen i planområdet. 

 
Med tanke på sikring av allmenne ferdselsforbindelser fra planområdet til 

Askjumskogen, er kommunedirektøren av den oppfatning av at forslaget i stor 
grad legger opp til forbindelse til friområder utenfor planområdet etableres i 
tilgrensende grønnstruktur f_G4 og G1, og at det ellers etableres interne 

gangveier som også er allment tilgjengelige innenfor arealformål avsatt til 
boligbebyggelse, utenfor fastsatte byggegrenser. Ettersom det er ønske om at 

allment tilgjengelige gangstier blir tydeliggjort i planforslaget, vil 
kommunedirektøren anbefale at vesentlige gangforbindelser gjennom området 
også kartfestes. Som følge vil kommunedirektøren anbefale at tverrgående 

gangvei fra områdelekeplass f_BLK5 til Langbakken ved Ås ungdomsskole 
kartfestes. Dette vurderes å ville gi lesbar og tydelig sammenheng mellom 

områdelekeplassen, tursti langs Gruslinna og ungdomsskolen, samtidig som 
grønnstruktur o_G4 opprettholdes med tursti videre mot Åsmåsan og 

Askjumskogen. 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021  Side 12 av 70 

 

 
I punkt 6 er det gitt utrykk for ønske om å utvide grønnstrukturen som er avsatt 

i planforslaget. Den foreslåtte grønnstrukturen i detaljplanen samsvarer med 
avsatt grønnstruktur i områdeplanen. Grønnstrukturen samsvarer også med 
arealet avsatt til grønnstruktur i tidligere reguleringsplan for området. 

Grønnstrukturen slik den er etablert i dag har imidlertid større utstrekning enn 
hva som er avsatt i plankart, ettersom noe grønnstruktur også har vokst seg 

frem på dagens næringseiendommer. Dersom grønnstrukturen skal utvides 
ytterligere, vil det som følge gå på bekostning av areal avsatt til boligbebyggelse 
i områdeplanen. Kommunedirektøren mener den avsatte grønnstrukturen slik 

den fremstår i plankartet er rimelig gitt historiske forutsetninger for 
eiendomsutvikling i området, herunder også utvikling av næringseiendommene i 

området, og vil ha tilstrekkelig utstrekning selv om det særlig ved turstiens 
inngang ved Ås ungdomsskole vil oppleves smalere enn i dagens situasjon. 

Dersom det likevel er ønskelig å utvide grønnstrukturen, vil kommunedirektøren 
anbefale et alternativ for utstrekning av avsatt grønnstruktur i som samsvarer 
med dagens etablerte grønnstruktur i området. Dette får imidlertid konsekvenser 

for utforming av planforslaget, ved at areal avsatt til boligbebyggelse reduseres 
og byggeområdene får endret utstrekning slik at ny bebyggelse må justeres og 

tilpasses dette. 
 
 

 

     
Figur 1: Forholdet mellom etablert grønnstruktur, og regulert grønnstruktur nord 

i planområdet. Differenansen er markert med grønn linje. 
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Vurdering av forslagets forhold til kvalitetsprogram for Ås  

Kvalitetsprogram for Ås sentralområde skal være retningsgivende for utforming 
av reguleringsforslag innenfor områdeplanens avgrensning. Kvalitetsprogrammet 
fastsetter ambisjoner innenfor en rekke temaer knyttet til utforming og teknisk 

infrastruktur, samt fastsetter områdevise ambisjoner for utforming innenfor 
delområder i områdeplanen. I delområdet Langbakken er følgende prinsipper 

vurdert som sentrale, med forslag til tiltak, jf. kvalitetsprogrammet s. 52:  
 
 Dyrke grønt preg i området, og skape gode overganger mot tilgrensende 

bebyggelse. Byggehøyder bør trappes ned mot tilgrensende 

småhusbebyggelse. 

 Byggeområder bør deles opp i mindre delområder, med en 

bebyggelsesstruktur som sikrer romslige grønne uterom og et finmasket 

nettverk av gangforbindelser.  

 Det skal etableres to offentlige plasser, og to områdelekeplasser i delområdet 

som tydelig skal invitere til bruk og etableres i tilknytning til gjennomgående 

grønnstruktur. I byggeområdet B1 er det i områdeplanen avsatt areal til 

områdelekeplass.  

 Lokal overvannshåndtering skal tas i bruk, og Hogstvetbekken skal sikres som 

flomvei.  

 Etablere siktlinjer og gløtt mellom Åsmåsan i vest og idrettsanlegg i øst. 

 Bevare turstier mot nord og øst-vest over jernbanen.  

 Boliger bør etableres i første etasjer i ny bebyggelse, med forhager og 

innganger direkte fra bakkeplan.  

 Parkering bør løses under bakken.  

Videre følger det med kvalitetsprogrammet en tematisk gjennomgang av tema 
som er vurdert som særlig vesentlige i utformingen av reguleringsforslag. Her 

inngår møteplasser og uteoppholdsareal, arkitektur, særpreg og tilpasning, 
bygningstyper og boligtilbud, samt teknisk infrastruktur som avfallshåndtering, 

energiforsyning, oppfølging i anleggsperioden, m.m.  
 
Planforslaget redegjør for forslagets forhold til kvalitetsprogram for Ås 

sentralområde i planbeskrivelsens kapittel 5. Kapittelet beskriver de konkrete 
tiltak som er foreslått innenfor hvert tema kvalitetsprogrammet redegjør for, og 

planforslaget fastsetter egne tiltak for å sikre kvaliteter innenfor hvert tema. For 
videre oppfølging stilles krav om kvalitetsoppfølgingsplan som skal redegjøre for 
hvordan tiltakene er fulgt opp ved søknad om rammetillatelse.  

 
Kommunedirektøren vurderer at kvalitetsprogrammet er godt fulgt opp i 

planforslaget. Forslaget fastsetter konkrete tiltak som svar på kommunens 
ambisjoner i kvalitetsprogrammet innenfor de aller fleste tema. Det gjelder 
særlig for tiltak for uteoppholdsareal og møteplasser, blågrønn struktur, 

mobilitet, klimagassreduksjon, og anleggsfasen. Foreslåtte tiltak for å oppnå 
ambisjonene innenfor disse områdene vurderes som tilfredsstillende.  

 
Når det gjelder kvalitetsprogrammets ambisjoner om variasjon i bygningstyper, 
og variasjon i boligtilbud, mener kommunedirektøren planforslaget fortsatt bærer 

prg av stor andel blokkbebyggelse. Økt variasjon i materialbruk mellom de 
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enkelte byggene vil kunne bidra til at området fremstår med særpreg, men 
kommunedirektøren er likevel skeptisk i et byggeområde av så stort omfang.  

 
Det er fastsatt egen bestemmelse som skal sikre variasjon i boligtilbudet, i et 
spenn fra mindre leiligheter under 55 m², til større leiligheter over 75 m². Videre 

skal minst 14 % av leiligheter i området etableres som to-plans duplexleiligheter. 
Kommunedirektøren mener dette utgjør gode tiltak for å sikre variasjon i 

leilighetstilbudet i området, selv om det er lite variasjon i bebyggelsestypene 
som er foreslått. Kommunedirektøren mener som følge at det vil styrke 
forslagets tiltak for variasjon i boligtilbudet om andelen duplexleiligheter økes, og 

vil derfor anbefale at minst 20 % av bebyggelsen i området tilrettelegges for 
slike to-plans leiligheter beskrevet som bygningstype A i 

reguleringsbestemmelsene. 
 

Bebyggelse, utnyttelse og høyder 
Planforslaget legger opp til boligbebyggelse i området oppført som frittstående 
blokkbebyggelse. Blokkbebyggelsen er foreslått inndelt i to bygningstyper, en 

type som punkthus og en type som lamellblokk som utgjøres av leiligheter over 
to plan med enten privat hage eller takterrasse. Maksimalt tillatt bebygd areal for 

hvert av byggeområdene er fastsatt som begrensninger i maksimalt tillatt 
bruksareal (BRA). Samlet sett er planforslaget vurdert å kunne romme om lag 
330 boliger.  

 
Eget avsnitt i planbeskrivelsen, kapittel 4.5, redegjør for arealregnskapet for 

planforslaget sett under ett. Forslaget legger opp til at bebyggelsens bruksareal 
utgjør 130 % av byggeområdets utstrekning, tilsvarende maksimalt tillatt 
arealutnyttelse avsatt for byggeområdet i områdeplanen.  

 
Byggehøyder i området er fastsatt til maksimum 4 etasjer. Områdeplanens 

bestemmelse om variasjon i byggehøyder er foreslått ivaretatt gjennom at 
byggehøyder varierer i alle enkeltbygg, som trappes ned til tre etasjer ved 
utvalgte steder.  

 
Foreslått plassering av bebyggelse, utforming og høyde er redegjort for i 

planbeskrivelsens kapittel 4.6. Forslag til illustrasjonsplan for bebyggelsesplan er 
utarbeidet, og lagt ved som eget vedlegg 5.  
 

Kommunedirektøren vurderer planforslagets foreslåtte arealutnyttelse og 
byggehøyder som å være i tråd med områdeplanens bestemmelser. 

 
Uteoppholdsareal 
Det stilles krav om at uteoppholdsarealet i boligområdet minimum skal utgjøre 

20 % av bebyggelsens bruksareal, og minst halvparten av uteoppholdsarealet 
skal være solbelyst ved vår- og høstjevndøgn. Videre er det avsatt arealer til fire 

felles nærlekeplasser på minst 200 m², og en områdelekeplass på 2000 m². 
Lekearealer er kartfestet i plankartet og gitt egne bestemmelser.  
 

Forslagets mulige bebyggelse og forhold til uteareal i området er vist i vedlagt 
illustrasjonsplan. Utearealene er foreslått som felles tun mellom bebyggelse, og 

tilknyttet felles lekeareal. 
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Kommunedirektøren vurderer at krav til omfang av uteoppholdsareal følger 
områdeplanens bestemmelser, og er tilfredsstillende. Det er sikret tydelige 

bestemmelser for andel solbelyst areal til gitte tidspunkter, også i samsvar med 
områdeplanens generelle bestemmelser for slike forhold. Tilsvarende gjelder for 
krav om lekeareal, inkludert områdelekeplass i området, som er i tråd med 

områdeplan for Ås sentralområde. Det stilles krav også om at det må utarbeides 
bindende utomhusplan i hensiktsmessig målestokk til søknad om 

rammetillatelse.  
 
Kommunedirektøren vurderer at krav til uteoppholdsareal er tilstrekkelig sikret i 

planforslaget, og i tråd med overordnede føringer.  
 

I områdeplan for Ås sentralområde er det fastsatt krav om opparbeidelse av 
felles områdelekeplass i byggeområdet, som skal ha tilknytning til grønnstruktur 

og med tydelig tilgjengelighet for besøkende. Foreslått områdelekeplass har en 
utstrekning på 2000 m², og skal utformes slik at den innbyr til aktivitet og bruk 
for et mangfold av brukergrupper. Videre er det sikret tilgjengelighet til 

overordnet grønnstruktur utenfor planområdet, gjennom områdelekeplassens 
plassering og etablering av grønnstruktur i felt f_G4. Kommunedirektøren 

vurderer således at plassering, utstrekning og foreslått innhold for 
områdelekeplassen er i tråd med områdeplan for Ås sentralområde.  
 

Sol- og skyggeforhold  
Det er produsert sol og skyggediagrammer som viser foreslått solforhold i 

området med foreslått bebyggelse, i planbeskrivelsens kapittel 4.16. 
Områdeplanens krav om at minst halvparten av uteoppholdsarealet skal ha sol 
ved vår- og høstjevndøgn er videreført i planforslaget.  

 
Trafikk og atkomst  

Planforslaget legger opp til atkomst til området fra Langbakken i øst via Myrveien 
som flyttes mot vest. Langs ny trasé for Myrveien er det fastsatt tre atkomster til 
byggeområdene, én helt nordvest og to i syd. Planforslaget legger opp til å holde 

foreslåtte boligområder frie for biltrafikk, og atkomst fører direkte til underjordisk 
parkeringsanlegg som skal etableres som en sammenhengende parkeringskjeller 

for alle byggeområdene. Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller er foreslått som 
del av bebyggelsen, og skal ikke etableres i åpent terreng. Videre legges 
parkeringskjeller under foreslått bebyggelse, slik at uterom på terreng i området 

kan få gode vekstforhold for vegetasjon. 
 

Parkeringsdekning i området følger fastsatte parkeringsbestemmelser i 
områdeplanen, som er differensiert etter hva slags leiligheter som blir oppført i 
området. Det innebærer 0,2 parkeringsplasser per 1-roms leilighet, 0,6 plasser 

per 2-roms og 0,8 plasser per tre-roms leilighet. I tillegg er det innført ny norm 
for leiligheter over to plan, som er foreslått til 1 plass per boenhet. For alle 

boligtyper er det i tillegg krav om 0,1 plasser til gjesteparkering. Ved full 
utnyttelse av området er dette antatt å utgjøre om lag 270 parkeringsplasser for 
biler innenfor planområdet. Egen trafikkanalyse følger forslaget, vedlegg 11, med 

antagelser om forventet trafikk som følge av forslaget. 
 

Sykkelparkeringsplasser er som i områdeplanen differensiert etter boligstørrelse, 
med 1 plass for 1- og 2-roms leiligheter og 2,5 plasser for 3-romsleiligheter eller 

større. I forslaget er det også foreslått 4 plasser for to-plans leiligheter. 
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Sykkelparkeringsplasser er fordelt mellom plasser i parkeringskjeller og på 
terreng. 20 % av sykkelparkeringsplasser i planforslaget skal legges ved 

innganger til boligbebyggelsen. Samlet sett er dette antatt å utgjøre om lag 750 
plasser for sykkel. Det er foreslått et sammenhengende nett av gangveier 
gjennom planområdet. Gangveier føres mellom boligbebyggelsen, og til viktige 

målpunkt utenfor planområdet som Ås ungdomsskole, friluftsområdene Åsmåsan 
og Askjumskogen, og til Ås sentrum for øvrig. Gangveier knytter seg til 

Langbakken direkte både via Myrveien og i egne traséer. Langbakken skal i 
henhold til områdeplan for Ås sentralområde rustes opp med ny infrastruktur for 
gående og syklende, herunder sykkelvei med fortau på østsiden av Langbakken 

og fortau langs vestre side. Opparbeidelse av tiltak langs Langbakken er sikret 
som rekkefølgekrav. 

 
Planforslaget legger til grunn parkeringsdekning i området i tråd med 

bestemmelsene i områdeplan for Ås sentralområde, som innebærer moderat 
parkeringsdekning differensiert etter leilighetsstørrelser. Foreslåtte krav til 
parkeringsplasser for bil vurderes som i tråd med områdeplanens bestemmelser, 

og er tilfredsstillende. Det er gjennomført trafikkutredning, som antar en trafikk i 
området på om lag 1800 turer i døgnet. Kommunedirektøren er enig i vedlagt 

trafikkanalyse som legger til grunn at foreslått bebyggelse ikke vil medføre 
forringelse av trafikksikkerhet eller fremkommelighet i området.  
 

Planområdets nærhet til Ås sentrum, og foreslåtte tiltak for å gjøre det attraktivt 
å sykle eller gå i nærområdet, gjør at området er godt tilrettelagt for at daglige 

gjøremål kan foretas uten bruk av bil. All parkering er foreslått lagt under 
terreng, og planområdet for øvrig holdes fri for biltrafikk med unntak av 
utrykningskjøretøy. Dette grepet vurderes som positivt og i tråd med 

områdeplanens føringer. Nedkjøringsramper skal inngå som del av bebyggelsen, 
som unngår åpne ramper i terrenget. Dette vurderes som positivt, og i tråd med 

kvalitetsprogram for Ås sentralområde.  
 
Det er videre foreslått god parkeringsdekning for sykkel, i tråd med 

bestemmelsene i områdeplanen for Ås sentralområde, med minst 2 
parkeringsplasser per bolig. Videre er parkering for sykkel fordelt mellom plasser 

i parkeringskjeller og en andel på 20 % av plassene skal etableres ved 
innganger. Dette vurderes som positivt, og et godt bidrag til at det blir attraktivt 
å velge alternative reisemidler enn bil i området. 

 
Grønnstruktur 

Det er avsatt et grøntbelte i en bredde på 5 meter langs planområdets vestre 
avgrensning, som følger foreslått veitrasé for Myrveien. Grøntbeltet etablerer 
sammenhengende grønnstruktur langs planområdet, som gir tilgang til 

friluftsområder for alle de tilgrensende byggeområdene omkring Myrveien. Den 
foreslåtte grønnstrukturen skal utformes slik at den også kan fungere som 

flomvei som leder overvann mot Hogstvetbekken som følger langs jernbanen i 
perioder med stor nedbør. Bekkedraget skal utbedres, og opparbeidelsen av 
dette er sikret som rekkefølgekrav.  

 
Planområdet omfatter også grønnstruktur nord i planområdet, som i dag er 

friområde mellom dagens næringsområde og boligområdet Grønnslett. Områdets 
tursti gjennom grønnstrukturen er opprettholdt og sikret med egen hensynsone 

for bevaring.  
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Kommunedirektøren vurderer foreslått grønnstruktur i planområdet å være i tråd 

med både utstrekning og innhold i områdeplan for Ås sentralområde. 
  
Planforslagets avsatte grønnstruktur o_G1 nord i planområdet samsvarer med 

dagens eiendomstruktur, eldre reguleringsplaner i området, og områdeplanens 
avsatte grønnstruktur. Det er imidlertid slik at grønnstrukturen har større 

utstrekning slik den fremstår i dag, enn hva som er avsatt til grønnstruktur både 
i planforslaget og områdeplanen. Dersom det er ønske om å bevare all 
grønnstruktur nord i området, bør arealet avsatt til grønnstruktur i planområdet 

utvides. Kommunedirektøren har utarbeidet et alternativt forslag for 
grønnstruktur som samsvarer med etablert grønnstruktur i området, men vil 

anbefale at avsatt grønnstruktur følger føringer gitt av områdeplanen for Ås 
sentralområde og forblir uendret. 

 
I bestemmelsene knyttet til grønnstrukturen o_G1 er det foreslått at det innenfor 
området kan etableres lekearealer og tiltak for overvannshåndtering. 

Kommunedirektøren vurderer det som gunstig at det åpnes for å etableres slike 
tiltak innenfor området, særlig ettersom enkelte deler av området allerede er tatt 

i bruk til slike formål, men vil understreke at det gjennom en slik bestemmelse 
ikke fastsettes noen forpliktelse for etablering av slike tiltak. Det understrekes 
også at tiltak for overvann i grønnstrukturen, ikke kan legges til grunn for lokal 

overvannshåndtering i de tilgrensende byggeområdene med mindre det ved 
detaljprosjektering vurderes som strengt nødvendig. 

 
Det er videre stilt krav om skjøtselsplan for grønnstrukturen, som skal 
fremlegges ved søknad om rammetillatelse. Kommunedirektøren vurderer det 

som fornuftig at det utarbeides en skjøtselsplan, og vil i oppfølgingen be om bred 
involvering av alle berørte naboer og nærmiljø når driftsansvar og eventuelle 

tiltak foreslås iverksatt i området. 
 
Naturmiljø og kulturminner  

Området er preget av lite vegetasjon, og er i dag i hovedsak asfaltert. Det er 
gjennomført naturkartlegging av området, vedlagt som vedlegg 15. 

Kartleggingen har registrert innslag av ask i grønnstrukturen nord i planområdet, 
som er en rødlistet art. Fremmede arter som representerer en risiko for 
stedsegnet naturmangfold, er også registrert i området. Planforslaget legger opp 

til bruk av stedsegnet vegetasjon, så som ask, i utforming av grønnstruktur og 
uteoppholdsarealer i planområdet.  

 
Området er vurdert som egnet for omforming uten særlig kulturhistorisk verdi i 
kulturhistorisk stedsanalyse for Ås sentralområde. I planområdets avsatte 

grønnstruktur, er det historiske brønnanlegget og «Gruslinna», turstien mellom 
Åsmåsan og Ås ungdomsskole, ivaretatt i planforslaget gjennom bruk av 

hensynsoner med bestemmelser. 
 
Kommunedirektøren vurderer forhold for natur og kulturminner å være ivaretatt i 

planforslaget. 
 

Barn og unges interesser 
Det er avsatt areal både til mindre nærlekeplasser, og en større områdelekeplass 

på 2000 m² med blandet brukergrupper. Kommunedirektøren vurderer at disse 
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foreslåtte tiltakene i planforslaget gir gode forutsetninger for lek og aktivitet for 
et spenn av aldersgrupper i boligområdet.  

 
Videre er det god tilgjengelighet til friluftsområder utenfor planområdet, samt 
nærhet til Ås ungdomsskole og idrettsanlegg som vil kunne fungere som en slags 

nærmiljøpark i nærmiljøet. 
 

Vann, avløp og overvannshåndtering 
Forslaget legger opp til åpen overvannshåndtering innenfor området, med lokal 
fordrøyning med bruk av åpne vannveier og regnbed. Prinsipplan for 

vannhåndtering er redegjort for i eget avsnitt, kapittel 4.13, i forslagets 
planbeskrivelse. Videre er det vedlagt forslag til rammeplan for vann, avløp og 

overvannshåndtering som følger planforslaget. Endelig VAO-rammeplan skal 
fremlegges forslaget ved søknad om rammetillatelse. Det er samtidig stilt krav 

om bruk av blågrønn faktor, fastsatt til faktor 0,8 for boligbebyggelsen, ved 
fastsetting av tiltak for å sikre lokal overvannshåndtering i området.  
 

Kommunedirektøren vurderer foreslåtte tiltak for vann, avløp og 
overvannshåndtering å være tilfredsstillende på overordnet nivå, og det er 

fastsatt tydelige rammer for videre ivaretakelse av vann, avløp og 
overvannshåndtering ved detaljregulering. Kommunedirektøren vurderer det 
imidlertid slik, at det som følge av grunnforhold kan være aktuelt å også ta i bruk 

andre virkemidler enn åpen overvannshåndtering i området, og har innarbeidet 
foreslått justering av dette punktet i forslagets reguleringsbestemmelser. 

Avfallshåndtering 
Avfallshåndtering skal i henhold til planforslaget etableres som nedgravde 
løsninger. Det er foreslått etablert tre avfallspunkter i området, to langs 

Myrveien, og én ved Langbakken. 
  

Punktene etableres i tilknytning til veiareal, som sikrer god tilgang for 
renholdsoperatøren og god tilgjengelighet for beboere i området. 
Kommunedirektøren vurderer forslaget om avfallspunkter for nedgravde 

avfallshåndteringsløsninger som tilstrekkelig til behandling av planforslaget.  
 

Avfallshåndtering for alle byggeområder i områdeplanen er til gjengjeld 
gjenstand for en mer overordnet vurdering enn hva som kan forventes av de 
enkelte detaljplanene. Kommunedirektøren har igangsatt en overordnet 

kartlegging av foretrukne avfallshåndteringsløsninger for hele sentrumsområdet, 
som skal behandles politisk i løpet av våren 2021. De foreslåtte løsningene for 

avfallshåndtering, må derfor betraktes som midlertidige, og kommunedirektøren 
anbefaler at det gjøres en ny vurdering av foreslåtte løsninger i etterkant av 
offentlig ettersyn. 

 
Miljøoppfølgingsplan 

Planforslaget fastsetter krav om miljøoppfølgingsplan ved søknad om 
rammetillatelse i området. Miljøoppfølgingsplanen skal særlig redegjøre for tiltak 
for å unngå uheldige virkninger av anleggstrafikk, sikre overvannshåndtering i 

byggeperioden, tiltak for å fjerne skadelige fremmede arter i området, samt 
bevaring av verdifulle trær i byggeperioden, herunder for tilgrensende 

grønnstruktur. Kommunedirektøren vurderer tiltak for miljøoppfølging i 
byggeperioden som å være ivaretatt i planforslaget.  
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Klimagassregnskap 
Med planforslaget er det utarbeidet eget vedlegg som redegjør for siktepunkt for 

klimagassreduksjon i byggeperioden og foreslått bebyggelse for øvrig. Rapporten 
følger av planforslaget som vedlegg 16. Videre er det foreslått 
dokumentasjonskrav om klimagassregnskap som skal fremlegges med søknad 

om rammetillatelse.  
 

Kommunedirektøren vurderer at forslagets forhold til krav om bruk av 
klimagassregnskap er ivaretatt i forslaget.  
 

Fossilfri byggeplass 
I henhold til kommunestyrets vedtak i behandlingen av handlingsprogram 2021-

2024, skal det stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner fra og 
med januar 2021. Et mindretall i kommunestyret sendte inn krav om 

lovlighetskontroll av vedtaket. 
 
Kommunedirektøren la frem sin vurdering av verbalvedtaket for kommunestyret 

10.02.2021, men behandlingen av saken ble utsatt. Kommunedirektøren 
vurderer det som sannsynlig at kommunestyrets vedtak mangler hjemmel i 

dagens plan- og bygningslov og derfor må anses ugyldig. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor at vedtaket ikke opprettholdes. Dersom vedtaket opprettholdes, 
skal det gjennomføres lovlighetskontroll.  

 
En lovlighetskontroll fører ikke til utsatt iverksettelse av vedtaket.  

 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det innføres en bestemmelse om bruk av 
fossilfri byggeplass i reguleringsforslaget.  

 
Bestemmelsen er formulert slik at alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, 

herunder aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet, bærekraftig 
biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder. Kjøretøy som 
benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningsmaterialer, løsmasser og 

lignende, til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om å bruke 
fossilfritt drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og 

anleggsplassen.  
 
Rekkefølgekrav 

Foreslåtte rekkefølgekrav i planforslaget er i tråd med områdeplanens fastsatte 
rekkefølgekrav for planområdet, herunder krav om at utbedring av Langbakken 

med ny infrastruktur for gående og syklende, ny kryssløsning i 
Langbakken/fylkesvei 152, samt tiltak for overordnet vann og avløpsnett og 
overvannstiltak inngår. 

  
Utover disse vurderer kommunedirektøren at det er få behov for konkrete og 

prosjektspesifikke rekkefølgekrav for opparbeidelse av bygg og anlegg innenfor 
planområdet. Foreslått veitrasé for Myrveien, o_SKV2, er i tråd med 
områdeplanens vedtatte veitrasé. Kommunedirektøren vurderer det slik at det 

ikke er behov for særskilt rekkefølgekrav for veien, og det legges til grunn at 
tiltak nødvendige for boligbebyggelsen gjennomføres i tråd med 

opparbeidelsesplikten gitt av plan- og bygningsloven ved oppføring av nybygg i 
området. Som følge er det, utover de rekkefølgekrav gitt av områdeplanen, kun 

fastsatt prosjektspesifikke rekkefølgekrav knyttet til grønnstruktur o_G4 og 
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opparbeidelse av lekearealer innenfor planområdet. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget revidert etter førstegangsbehandling er i all hovedsak vurdert å 
være i tråd med områdeplan for Ås sentralområde og tilhørende 

kvalitetsprogram. De foreslåtte endringene er, med visse unntak, vurdert som 
kurante og tilfredsstillende justeringer.  

 
Forslaget er til gjengjeld fortsatt vurdert å være utfordrende med hensyn til 
variasjon av bygningstyper, og det oppnås lite variasjon i typen bomiljø og 

boligtilbud som foreslås etablert. Kommunedirektøren vil derfor anbefale at de 
tiltak som er gjort for å bedre dette forholdet forsterkes, med tydeligere 

bestemmelser om materialbruk og egenart, samt at andelen to-plans leiligheter i 
området sett under ett økes. 

 
Det er gjort beskjedne forsøk på å innarbeide bindende føringer for etablering av 
kollektive boformer og andre fellesskapsløsninger i det reviderte forslaget. 

Kommunedirektøren har forståelse for at det er krevende å fastsette slike 
føringer i reguleringsplan, men vil likevel anbefale at det i 

reguleringsbestemmelsene fastsettes tydelige krav om etablering av felleslokaler 
i planområdet.  
 

Tydelige føringer for allment tilgjengelige gangforbindelser gjennom området 
mener kommunedirektøren også er svakt fundert i det reviderte forslaget. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at en tverrforbindelse for gående gjennom 
området kartfestes i detaljplanen, som også gir tydelig og lesbar tilgjengelighet 
til den avsatte områdelekeplassen f_BLK5 i området. 

 
Kommunedirektøren vil videre anbefale at planforslaget følger verbalvedtaket i 

kommunestyret i behandlingen av handlingsprogram for 2021-2024, og at det 
legges opp til bruk av fossilfri byggeplass ved gjennomføring av forslaget. Et 
forslag til bestemmelse for fossilfri byggeplass er anbefalt brukt.  

 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren det slik at det reviderte forslaget i stor 

grad har imøtekommet endringsforslag fra behandling første gang, og er i tråd 
med føringene vedtatt i områdeplanen for Ås sentralområde. 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at detaljplan for Langbakken B1 sendes 

til offentlig ettersyn. 
 

Alternativer: 
Arealet for grønnstruktur, o_G1, kan utvides til å også omfatte arealet som 
utgjør dagens etablerte grønnstruktur i området, jf. Figur 2. nedenfor.  

 
Dersom arealet avsettes til grønnstruktur, vil dette få konsekvenser for 

utforming av planforslaget, ved at areal avsatt til boligbebyggelse reduseres og 
byggeområdene får endret utstrekning slik at ny bebyggelse må tilpasses dette.  
 

I henhold til endringen skissert nedenfor vil byggeområdene B1 og B2 reduseres 
med ca. 1000 og 1300 m². Det er påregnelig at endringen også vil føre til at 

antall boliger som kan oppføres i området reduseres, men omfanget av dette er 
usikkert all den tid forslaget i så tilfelle vil måtte tilpasses de nye 

formålsgrensene. 
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Figur 2: Areal som skal inngå i formålet Grønnstruktur o_G1, markert med grønn 

linje. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-12/21 
R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/00268-29 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 3/21 02.03.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 12/21 03.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-331 for 
sentrum syd, nordre del (BS5), som vist på kart datert 03.02.2021, 
bestemmelser datert 10.02.2021 og planbeskrivelse datert 04.02.2021, med 

følgende endringer: 
1. Byggehøyder innenfor felt BS2 reduseres til maks fem etg, tilsvarende 

kote 113,1.  
2. Byggegrensen mellom kote 108 (tre etg) og kote 112 (fire etg) flyttes 5 

meter mot øst innenfor felt BBB1 og BBB2.  

3. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 
maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og 

Skoleveien.  
4. Leilighetsfordelingen endres slik at maksimum 40 % av leilighetene 

innenfor kvartalet kan være under 50 m² BRA. Minimum 20 % av 

leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. Leilighetene skal ha en 
minimumsstørrelse på 38 m² BRA. 

5. Planforslaget suppleres med dokumentasjon av leilighetssammensetningen 
per bygg og for hele kvartalet.  

 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse etter at endringene er innarbeidet. 

 
Ås, 12.02.2021 

 
Trine Christensen                                Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                               Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 

 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø, første gang 02.03.2020 

Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 03.03.2020 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, datert 03.02.2021 
2. Bestemmelser, datert 10.02.2021 

3. Planbeskrivelse, datert 04.02.2021 
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4. ROS-analyse 
5. Trafikkanalyse 

6. Støyutredning 
7. Miljøprogram 
8. Blågrønn faktor 

9. Perspektiver 
10. Nær- og fjernvirkninger 

11. Illustrasjonsplan - utomhusplan 
12. Illustrasjonsplan - takplan 
13. Forhåndsuttalelser - forslagsstillers oppsummering og kommentarer 

14. Geoteknisk notat 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Oppstartsvarsel 

Merknader til varsel om oppstart 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
 

 
 

Saksutredning: 

Sammendrag: 
Planforslaget følger opp områderegulering for Ås sentralområde, og omfatter hele 

delområde BS5 i områdereguleringen. Forslaget legger til rette for ny bolig- og 
sentrumsbebyggelse i en kvartalsstruktur. 
 

Forslagsstiller er Skoleveien 2 AS, v/ NRE Norway AS. Fagkyndig plankonsulent 
er DARK Arkitekter AS.  

 
Forslagsstiller er grunneier av eiendommen Skoleveien 2 (55/56). Planområdet 
består for øvrig av eiendommene Skoleveien 4, Moerveien 5, Sagaveien 2a, 2b 

og 2d, samt deler av eiendommene Sagaveien 4a og 4b, og deler av Moerveien 7 
i sør. 

 
Planforslaget skal behandles av hovedutvalg for teknikk og plan, samt 
hovedutvalg for næring og miljø. Kommunedirektøren anbefaler at hovedutvalg 

for næring og miljø først og fremst vurderer hvordan ambisjonene i vedtatte 
kvalitetsprogram er ivaretatt i planforslaget. HNM bør også ta stilling til 

spørsmålet om næringsandelen i planforslaget, som er redegjort for under 
kommunedirektørens vurdering og i alternativ innstilling. 
 

Beskrivelse av planområdet: 
Gjeldende regulering 

Planområdet omfatter felt BS5 i områderegulering for Ås sentralområde, samt 
tilgrensende gangveier og grøntareal. Feltet er regulert med en utnyttelsesgrad 
på maks 250 % BRA, og høyder mellom 4-6 etg. mot Moerveien i øst og 2-3 etg. 

mot Sagaveien i vest.  
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Figur 1. Utsnitt fra områderegulering for Ås sentralområde 

Beliggenhet, størrelse og bruk 
Planområdet utgjør et areal på ca 6,7 daa og er ett av de mest sentrale 

områdene i Ås sentrum, med Ås rådhus som nærmeste nabo i nord, og om lag 
100 meter avstand til Ås stasjon. Planområdet består i dag av tre eneboliger, to 
kontor- og forretningsbygg og dagsenteret i Skoleveien 4, som eies og driftes av 

Ås kommune. Planområdet har også store flater som brukes til parkering. 
 

 
Figur 2. Planområdet sett fra sørvest. 

Bygninger og kulturmiljø 
Ingen av byggene er regulert til bevaring i områdeplanen, men Skoleveien 2 skal 
vurderes som mulig kulturminne ved detaljregulering. Skoleveien 2 er det eldste 

bygget oppført i 1927, og ble på slutten av 1960-tallet ombygget og påbygget. 
Utvidelsen er oppført i 3 etasjer og har konstruksjoner i plasstøpt og 
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prefabrikkert betong. Bygget bærer preg av endring og ombygging over de siste 
50 årene, og har fortsatt et betydelig oppgraderingsbehov. Lite av opprinnelig 

utførelse er i dag eksisterende eller synlig. Fasadens platekledning er trolig fra 
rundt 1970. 
 

Moerveien 5 er et næringsbygg oppført i 1994. Villabebyggelsen langs Sagaveien 
er også av nyere dato. 

 
Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst fra Sagaveien, Skoleveien og Moerveien. I tillegg til 

adkomster er det også anlagt parkeringsplasser langs Skoleveien og Sagaveien. 
Det er kun Moerveien som har langsgående fortau i dag. Tilgrensende veier har 

fartsgrensen 30 km/t, og alle har relativt lav ÅDT. Planområdet er lite utsatt for 
støy fra veitrafikk. 

 
Beskrivelse av planforslaget: 
Hovedgrep 

Planforslaget legger til rette for oppføring av bebyggelse i en oppbrutt 
kvartalsstruktur, med bygningene plassert langs kvartalets yttergrenser. Det 

reguleres uteareal i midten av planområdet, som vil være tilgjengelig fra det 
omkringliggende gatenettet. Bygningshøydene trappes ned fra øst til vest, for å 
tilpasses omkringliggende bebyggelse. 

 
Bebyggelsen deles opp i fem delfelt, som tillater en trinnvis utbygging av 

kvartalet innenfor dagens eiendomsstruktur, eller med enkle 
grunneiersamarbeid. 
 

Bebyggelse, utnyttelse og høyder 
Byggeområdene langs Moerveien og Skoleveien (BS1-3) reguleres til 

sentrumsformål, med krav om utadrettet virksomhet som forretning, 
tjenesteyting og bevertning i førsteetasjene. Fra 2. etasje og oppover tillates det 
også boliger og kontorareal. Forslagsstiller disponerer eiendommen 55/56 

(Skoleveien 2), og har redegjort for at de ønsker å etablere boliger i 2. etasje og 
oppover. 

 
Innenfor felt BBB1-2 tillates boligbygg i form av blokker, rekkehus eller 
vertikaldelte boliger (townhouse). 

 
Planforslaget foreslår en nedtrapping av bebyggelsen fra 7 etasjer i nordøst, mot 

Moerveien og Skoleveien, til 3 etasjer mot Sagaveien i vest/sørvest. 7. etasje er 
inntrukket fra både nord og øst. Illustrasjoner av foreslåtte byggehøyder er vist 
på side 15-16 i planbeskrivelsen. Det er store terrengforskjeller innenfor 

planområdet, som gjør at foreslått treetasjers bebyggelse mot Sagaveien 
omtrent vil tilsvare høyden på trehusbebyggelsen vest for Sagaveien. 

 
Samlet utnyttelse for planområdet er 12.500 m² BRA. Utnyttelse per delfelt er 
angitt på plankartet. Målt som % BRA er utnyttelsen for utbyggingsområdene  

omlag 240 %. Det er noe under områdereguleringens maksimale ramme på 250 
%-BRA. 
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Boligstørrelser og boligantall  
Planforslaget er illustrert med ca. 140 boenheter. Forslagsstiller foreslår en 

størrelsesfordeling der maksimum 40 % av boenhetene kan være under 40 m² 
og minimum 20 % skal være over 70 m². Minimumsstørrelsen på boenhetene er 
foreslått til 34 m². 

 
Uteoppholdsareal og balkonger 

Det stilles krav om at uteoppholdsarealet for boliger skal utgjøre minimum 20 % 
av bebyggelsens bruksareal. Dette er i tråd med områdeplanens bestemmelser. 
Planforslaget legger opp til uteoppholdsareal på bakkeplan, takterrasser og 

private balkonger. Det er avsatt et grøntbelte i en bredde på 4 meter langs 
planområdets vestre avgrensning, som kan benyttes som forhager for 

bebyggelsen. 
 

Vedlagte illustrasjonsplaner viser hvordan uteområdene på bakkeplan og 
takterrasser kan framstå når hele planområdet er utbygd. Høydeforskjellene 
mellom Moerveien og Sagaveien er i underkant av 4 meter, og 

illustrasjonsplanen viser hvordan denne kan fanges opp og trappes ned med 
terrasser. Bestemmelsene sikrer at det skal etableres dyrkeparsell på fellesareal 

på tak innenfor sentrumsformålet. Det skal etableres en nærlekeplass på 
minimum 200 m2 innenfor planområdet. Det er ikke gjort rede for hvordan 
uteområdene vil framstå ved en trinnvis utbygging av planområdet.  

 
I tråd med områdeplanens bestemmelser, kan 10 m2 av balkonger over 10 m2 

regnes som uteoppholdsareal. Planforslaget tillater at balkongene utkrages 2 m 
over byggegrense/formålsgrense, men kun 1,8 m mot Moerveien og Skoleveien, 
og kun 1 m mot Sagaveien/G9.  

 
Sol- og skyggeforhold 

Sol- og skyggeforhold på utearealer er vist med illustrasjoner på side 24-25 i 
planbeskrivelsen. I bestemmelsene opprettholdes områdeplanens krav om at 
halvparten av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vår- og høstjevndøgn. 

 
Fasadene langs Skoleveien er nordvendte, og får dermed lite direkte sollys. På 

side 18-19 i planbeskrivelsen redegjør forslagsstiller for hvordan de vil orientere 
disse fasadene i en nordvestlig retning, for å trekke mer av kveldssolen inn i 
leilighetene og på tilhørende balkonger.  

 
Sol- og skyggeforhold for nabobebyggelsen er vist på side 35 i planbeskrivelsen. 

Ny bebyggelse vil kaste skygge mot Skoleveien og rådhuset i nord store deler av 
dagen ved jevndøgn. Nabobebyggelsen i Sagaveien vil få skygge på deler av sine 
eiendommer om morgenen, mens blokkene øst for Moerveien vil få skyggelagte 

fasader på kveldstid.  
 

Gatetun og gangveier 
Planforslaget avsetter et areal til gatetun med 6 meters bredde, syd i 
planområdet. Gatetunet er regulert i områderegulering for Ås sentralområde, 

men er plassert noe lengre nord i områdeplanen. I planforslaget er plasseringen 
av gatetunet justert mot syd, som vist på side 13 i planbeskrivelsen. Ny 

plassering vil følge eiendomsgrensene i sørvest, og vil gi en rettere siktlinje fra 
Sagaveien til togstasjonen.  

 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021  Side 27 av 70 

 

Bestemmelsene sikrer at det skal etableres minst én passasje fra 
uteoppholdsarealet (BUT) mot Skoleveien, minst én passasje mot Sagaveien og 

minst én passasje mot gatetunet i sør (o_SGT). Passasjene skal ha en 
minimumsbredde på 6 m.  
 

Trafikk, adkomst og parkering 
Planforslaget regulerer en samlet adkomst fra Moerveien til parkeringskjeller for 

hele kvartalet. Parkeringskjelleren kan bygges ut trinnvis, med første byggetrinn 
på felt BS2, og senere utvidelse til de andre delfeltene. 
 

Antall parkeringsplasser følger maksbestemmelsene for bilparkering og 
minimumsbestemmelsene for sykkelparkering som er regulert i områdeplanen. 

Planbestemmelsene tillater at inntil 10 % av førsteetasjene kan benyttes til 
sykkelparkering. Minst 50 % av sykkeloppstillingsplassene skal være overdekt. 

 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget. Analysen 
konkluderer med at planforslaget trolig ikke vil generere vesentlig mer biltrafikk 

enn dagens bebyggelse innenfor planområdet. Dette er blant annet fordi antall 
parkeringsplasser holdes på omtrent samme nivå, selv om antall boliger øker. 

Det legges også til grunn at kontorarealer vil erstattes med boliger, som vil gi 
mindre biltrafikk på hverdager.  
 

Støy 
De mest trafikkerte veiene langs planområdet er Moerveien og Skoleveien. I 

henhold til vedlagte støyutreding skal det være mulig å oppnå stille side i 
boligene mot disse veiene, ved hjelp av enkle fasadetiltak i rekkverk og himling.  
 

Bevaringsverdier 
Det er ikke foreslått bevaring av eksisterende bygg innenfor planområdet. I 

henhold til bestemmelsene i områdeplanen skal verneverdier kartlegges og 
bevaringstiltak vurderes ved utarbeidelse av detaljreguleringer i sentrum. 
Innenfor planområdet er det i hovedsak Skoleveien 2 som kan ha bevaringsverdi. 

Planbeskrivelsen redegjør for forslagsstillers vurdering av bevaringshensynet på 
side 33. 

 
Grunnforhold 
Planområdet ligger i sin helhet under marin grense. Grunnforholdene innenfor 

planområdet består av morenemasser med dybde til fjell på 15-30 m. Det er 
gjennomført geotekniske undersøkelser som konkluderer med at 

områdestabiliteten er tilfredsstillende. Det er ikke avdekket kvikkleire innenfor 
planområdet i de gjennomførte utredningene, men det kan være behov for 
supplerende undersøkelser av lokal stabilitet syd og øst i planområdet. 

Tilstrekkelig stabilitet skal dokumenteres med supplerende grunnundersøkelser 
før det gis rammetillatelse. 

 
Overvann  
Flere tiltak er foreslått for å sikre åpen overvannshåndtering inne i området, som 

regnbed, permeable overflater og grønne tak. Egen prinsipplan for 
overvannshåndtering er vedlagt. Det stilles krav om fremlagt VAO-rammeplan 

ved søknad om rammetillatelse, som skal redegjøre for foreslåtte løsninger. Blå-
grønn faktor skal være 0.7 innenfor det bebygde arealet, i tråd med kommunens 

overvannsnorm.  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021  Side 28 av 70 

 

 
Avfallshåndtering  

Avfallshåndtering skal i henhold til planforslaget etableres som nedgravde 
løsninger innenfor felt BBB2, med adkomst fra gatetunet. Det vil være behov for 
midlertidige løsninger før felt BBB2 utvikles.  

 
Kommunedirektøren har igangsatt en utredning av ulike renovasjonsløsninger for 

Ås sentrum som helhet, som også skal vurdere ulike løsninger for avfallssug. 
Utredningen skal ferdigstilles og behandles politisk i mars/april. Resultatene fra 
denne behandlingen kan føre til endringer i planforslaget før 

andregangsbehandling. 
 

Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene viderefører kravene fra områdeplanen om felles 

infrastruktur som skal være sikret opparbeidet, herunder områdelekeplass syd 
for planområdet, åpning av Hogstvetbekken, hovedvannledninger, oppgradering 
av kryss på fylkesveien, samt fortau og sykkelfelt i nordre del av Moerveien. Det 

er i tillegg lagt inn krav om oppgradering av en vannledningen i Skoleveien, etter 
datasimulering av brannvannkapasitet til ledningen.  

 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet 
Planområdet omfattes av delområde 3: Sagaveien/Moerveien i kvalitetsprogram 

for Ås sentralområde. I delområdet er følgende prinsipper og tiltak vurdert som 
sentrale, jf. kvalitetsprogrammet s. 50: 

1. Sikre felles nærmiljøpark og områdelekeplass med en egen karakter.  
2. Bruke takhager og gårdsrom for å forsinke og fordrøye regnvann. 

Håndtere overvann langs vestsiden av Moerveien. 

3. Tilpasse bebyggelsen i skala og materialbruk både mot småhusmiljøene og 
mot sentrumsbebyggelsen. Gjenkjennelig materialbruk (f.eks. trevirke). 

Grønn forsone med trær mot Sagaveien. 
4. Etablere nordre del av Moerveien som en tosidig sentrumsgate, med 

blandet arealbruk, åpne fasader i førsteetasje og mulighet for 

publikumsrettede funksjoner på gateplan. Direkte boliginnganger og 
forhager mot Sagaveien. 

 
Planbeskrivelsens kapittel 5 redegjør for hvordan kvalitetsprogrammet skal 
følges opp. Det er blant annet planlagt høye førsteetasjer og publikumsrettet 

næring mot Moerveien og Skoleveien, dyrkningsfelt, samlingsplasser og gode 
forbindelser i gårdsrommet, samt overvannshåndteringstiltak som regnbed, 

permeable overflater og grønne tak. Kapittelet redegjør også for planlagt farge- 
og materialbruk, som i stor grad vil bestå av tre og tegl.  
 

Uttalelser til varsel om oppstart: 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort 17.04.2020 med frist for 

forhåndsuttalelser satt til 06.04.2020. Det ble mottatt 10 uttalelser. 
Forslagsstillers oppsummering og kommentarer til mottatte uttalelser er vedlagt 
saken.  

 
Fylkesmannen forutsetter at det planlegges for høy arealutnyttelse i tråd med 

føringene i regional plan. De viser også til retningslinjen Støy i arealplanlegging 
T-1442/2016, og ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav 

om ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Viken fylkeskommune ber 
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om at det utføres en trafikkanalyse som viser dagens situasjon og endring i 
trafikktall som følge av utbyggingen denne detaljreguleringsplanen legger opp til.  

Fylkeskommunen og Fortidsminneforeningen etterlyser vurdering av 
kulturminner/kulturmiljø og hvordan dette vil hensyntas i planforslaget.  
 

Follo Ren IKS påpeker at alle nye utbygginger i Ås sentrum skal benytte seg av 
nedgravde avfallsbrønner, og viser også til kommunens pågående arbeid med 

bedre koordinering av renovasjonsløsninger i sentrum. Elvia AS påpeker at det 
kan bli behov for arealer til ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. 
 

Naboer har uttalt seg om justering av gangveien, byggehøyder og utnyttelse. IK 
Gruppen AS, som representerer fem eiendommer syd for planområdet, ønsker 

ikke at gangveien flyttes mot syd. Grunneier av Sagaveien 2B ønsker at 
gangveien flyttes ytterligere mot syd. Bee AS (Vektergården/Moerveien 5) ber 

om at planforslaget sikrer videre drift av eiendommen slik den i dag fremstår, 
men samtidig muliggjør oppføring av ny bebyggelse for bolig/næring i inntil 6 
etasjer. De har også kommentarer til parkering. Grunneier av Sagaveien 1A viser 

til områdeplanens regulerte høyder på 2-3 etg mot Sagaveien, og understreker 
at dette ikke må overstiges. Grunneier av Sagaveien 2a ønsker at planforslaget 

skal sikre en videreføring av dagens bruk for denne eiendommen, som er 
småhusbebyggelse.  
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Hovedgrep 

Kommunedirektøren mener den foreslåtte kvartalsstrukturen er i tråd med 
områdeplanen slik den foreligger. Foreslått bebyggelse vurderes å passe godt inn 
i den etablerte sentrumsstrukturen, og vil bidra positivt til aktivitet i sentrum ved 

å etablere publikumsfunksjoner mot Skoleveien og Moerveien, og et sentralt 
plassert uterom som er allment tilgjengelig. Bygningene skal utformes med 

variasjon i høyder, fasadeutforming og materialbruk, som kan bidra positivt til 
den estetiske opplevelsen av området.  
 

Selv om det overordnede grepet vurderes som godt, savner kommunedirektøren 
en redegjørelse i planbeskrivelsen for alternative plangrep som ikke er basert på 

frittstående blokker i kvartalsstruktur. Det kan for eksempel være plangrep som 
bevarer mer av småhusbebyggelsen eller en mer bymessig og sammenhengende 
bebyggelse på tvers av eiendomsgrensene. Ettersom forslagsstiller kun har 

jobbet med alternativer som tar utgangspunkt i dagens eiendomsstruktur, er det 
vanskelig å si om andre tilnærminger kunne bidratt med andre kvaliteter til 

området.  
 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet 

Planforslaget vurderes å følge opp kvalitetsprogrammet på en god måte. 
Kvaliteter som er særlig viktige for delområdet er sikret i planbestemmelsene, 

bl.a. høye førsteetasjer og publikumsrettet næring mot Moerveien og Skoleveien, 
nedtrapping av byggehøyder mot Sagaveien, grønne tak og dyrkeparseller. 
Bestemmelsene sikrer at materialbruken skal ha hovedvekt på tre og tegl, som 

gir en god overgang mellom trehusbebyggelsen i Sagaveien og den mer 
bymessige bebyggelsen i Moerveien. Oppføring av en felles områdelekeplass syd 

for planområdet er sikret med en rekkefølgebestemmelse som gir grunnlag for 
utbyggingsavtale. Det stilles også krav om kvalitetsoppfølgingsplan som skal 

redegjøre for hvordan tiltakene er fulgt opp ved søknad om rammetillatelse. 
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Byggehøyder 

Planforslaget foreslår byggehøyder på opp mot 7 etasjer på høyeste punkt, i 
nordøstre hjørne. Dette er i utgangspunktet høyere enn områdereguleringens 
maksbegrensning på 6 etasjer mot Moerveien. Områdereguleringen åpner for at 

byggehøydene kan fravikes med inntil 15%, for å muliggjøre større variasjon i 
byggehøyder, eller fremheve noen utvalgte landemerker eller signalbygg.  

Kommunedirektøren mener i utgangspunktet at unntaksbestemmelsen bør 
benyttes restriktivt, og bør vurderes på områdenivå. Dersom 
unntaksbestemmelsen benyttes i hver enkelt detaljregulering, vil byggehøydene i 

sentrum fort bli jevnt høyere enn det som var intensjonen i områdeplanen.  
 

Kommunedirektøren mener at de regulerte makshøydene på 6 etasjer i 
utgangspunktet er svært høye. Basert på vedlagte studier av nær- og 

fjernvirkninger, mener kommunedirektøren at både seks og syv etasjer vil virke 
for dominerende i dette hjørnet, sett opp mot den lavere bebyggelsen rundt, og 
særlig med tanke på at rådhuset er nærmeste nabo i nord. Planområdet ligger 

også høyere i terrenget enn tilgrensende bebyggelse mot øst, noe som forsterker 
høydeforskjellen i denne retningen. Kommunedirektøren anbefaler derfor en 

makshøyde på fem etasjer her. Dersom det skal tillates seks etasjer på ett av 
byggene innenfor planområdet, anbefaler kommunedirektøren at dette gjøres 
som en inntrukket sjetteetasje på felt BS3, som i utgangspunktet har en mindre 

framtredende plassering sentrum.  
 

Mot Sagaveien i vest fastsetter områdeplanen at byggehøydene skal trappes ned 
til 2-3 etasjer. I forslag til detaljregulering er maksimalt tillatt byggehøyde langs 
Sagaveien regulert til kote 108.7 og 109.3, som tilsvarer 3 etasjer. Planforslaget 

åpner i tillegg for en inntrukket 4. etasje (kote 112), som er regulert 5 meter fra 
formålsgrensen i felt BBB1-2 og 10 meter fra formålsgrensen i BS1. Det er ikke 

fastsatt i områdeplanen hvor byggegrensen mellom tre etasjer og høyere 
bebyggelse skal gå. Planforslaget kan dermed sies å være i tråd med 
områdeplanen, men det kan diskuteres om intensjonen med nedtrapping av 

byggehøyder er godt nok fulgt opp ved å tillate en inntrukket fjerde etasje. 
Kommunedirektøren anbefaler at byggegrensen mellom tre og fire etasjer 

trekkes ytterligere 5 meter mot øst i felt BBB1-2, slik at den kommer på linje 
med byggegrensen i felt BS1. Dette vil gi bedre tilpasning til trehusbebyggelsen 
på vestsiden av Sagaveien, samtidig som det fortsatt vil være mulig å etablere 

en begrenset 4. etasje som gir tilgang til takterrassene.  
 

Forslagsstillers planforslag har en noe lavere utnyttelsesgrad enn det som 
maksimalt tillates i områdeplanen. Med kommunedirektørens forslag til innstilling 
vil utnyttelsesgraden bli ytterligere redusert. Kommunedirektøren vurderer dette 

som akseptabelt og minner om at vedtatte høyder og utnyttelsesgrad i 
områdeplanen er en øvre grense som ikke nødvendigvis må oppfylles i 

detaljplan. 
 
Leilighetsfordeling 

Foreslått leilighetsfordeling i planforslaget er at maksimum 40 % av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 40 m² BRA. Minimum 20 % av leilighetene 

skal være større enn 70 m² BRA. Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 
34 m² BRA. Forslagsstiller begrunner antallet små leiligheter med at de ønsker å 
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etablere leiligheter for studenter og førstegangskjøpere, så vel som barnefamilier 
og voksne.  

 
Kommunedirektøren er positiv til at det etableres et visst antall små leiligheter i 
planområdet, slik at det blir flere tilgjengelige boliger for førstegangsetablerere 

og små husholdninger i et sentralt område. Kommunedirektøren er likevel 
skeptisk til å tillate et så høyt antall av de aller minste leilighetene, som kan føre 

til at området blir preget av stor utskiftning og et mindre stabilt bomiljø. Det er 
også bygget en god del små leiligheter i sentrum allerede, bl.a. i Brekkeveien 23, 
Hotellkvartalet og blokkene i Raveien. Det vurderes ikke som heldig at 

enkeltbygg i planområdet kan etableres med bare små leiligheter, slik 
planforslaget nå tillater. Kommunedirektøren har etterspurt en nærmere oversikt 

over leilighetsfordeling i kvartalet, men har ikke mottatt dette.  
 

Kommunedirektøren forslår at minstestørrelse økes til 38 m2, som vil gi rom for 
mer funksjonelle planløsninger og bedre bokvalitet over tid. Kommunedirektøren 
foreslår videre å endre leilighetsfordelingen, slik at antallet leiligheter som kan 

være under 50 m2 BRA er maks 40 % av totalantallet. Dette sikrer en større 
andel mellomstore leiligheter, samtidig som det fortsatt tillates en stor andel små 

leiligheter. Det kan være aktuelt å justere bestemmelsen om leilighetsfordeling 
før andregangsbehandling, dersom leilighetssammensetningen dokumenteres 
bedre.  

 
Balkonger og fasader 

Kommunedirektøren anbefaler at det ikke tillates balkonger som krager mer enn 
én meter ut over formålsgrensen mot Moerveien og Skoleveien. 
Kommunedirektøren vurderer det som negativt med store, private balkonger 

som strekker seg ut over gaterommet, fordi det kan begrense den opplevde 
gatebredden og svekke opplevelsen av gaten som offentlig rom. Selv om 

utkragingen begrenses til én meter, vil det fortsatt være mulig å etablere 
balkonger av god størrelse, enten som delvis inntrukne balkonger, eller ved å 
trekke bygningskroppen tilbake fra formålsgrensen, slik det er gjort i felt BS2 

mot Skoleveien.  
 

I vedlagte perspektivskisser er fasadene mot Skoleveien brutt opp i vertikale 
elementer som skråner mot vest fra 2. etasje og oppover. Kommunedirektøren 
mener dette fasadekonseptet kan gi bygget et variert og interessant uttrykk mot 

Skoleveien, og en bedre orientering av leilighetene i nord-vestlig retning. 
Foreslått fasadekonsept vil i hovedsak være gjennomførbart selv om det settes 

begrensninger for utkragede balkonger, ettersom bygningskroppen er trukket 
noe inn fra formålsgrensen i vest. 
 

Mot Sagaveien er utkraging av balkonger regulert til maks 1 meter over 
formålsgrensen, dette for å sikre at det er rom for trær i grøntarealet G9. 

 
Nordvendte leiligheter langs Skoleveien 
Foreslått bebyggelse innenfor felt BS2 vil få lange fasader mot nord og øst. Med 

foreslått leilighetsfordeling vil det etableres en stor andel små, ensidige 
leiligheter, også mot nord. Disse leilighetene kan få mindre dagslys enn det som 

er tilfredsstillende. Små, sydvendte leiligheter kan samtidig ha motsatt problem, 
og vil kreve mye solskjerming.  
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Kommunedirektøren mener det er illustrert gode grep for å orientere fasaden 
mer mot nordvest, og dermed bringe sollyset inn i leilighetene på kveldstid, som 

vist i planbeskrivelsen på side 18. Kommunedirektøren vurderer dermed at 
ensidige leiligheter mot Skoleveien kan aksepteres. Det kan likevel være ønskelig 
å tilrettelegge for en større andel leiligheter med dagslys fra flere 

himmelretninger, for å gi best mulig bokvalitet. Ved høring av planforslaget, 
ønsker kommunedirektøren at planforslaget suppleres med dokumentasjon av 

planlagt leilighetssammensetning innenfor felt BS2 og en mulig 
leilighetssammensetning for hele kvartalet, slik at det kan vurderes endringer før 
andregangsbehandling.  

 
Sentrumsformål 

Førsteetasjene innenfor feltene BS1-3 skal ha publikumsrettede funksjoner. Det 
tillates også etablering av næringsarealer fra andre etasje og oppover, men 

ingen av feltene har krav om næringsarealer utover første etasje. Trolig vil disse 
etasjene utvikles med boliger, slik forslagsstiller har signalisert at de ønsker for 
felt BS2. Dersom kommunen ønsker næringsarealer utover førsteetasjene bør 

det stilles krav om dette i planbestemmelsene. Kravet kan formuleres slik at det 
skal etableres kontorarealer i andre etasje for én eller flere av bygningene. 

Alternativt kan det kreves rene næringsbygg på ett eller flere av delfeltene. 
 
Kommunedirektøren anbefaler en fleksibel regulering av disse feltene, for å 

unngå å komplisere gjennomføringen av planen unødig. Det foreligger per i dag 
ingen konkrete planer fra noen av grunneierne om å etablere næringsbygg 

innenfor planområdet. Bygningsvolumene som reguleres er også relativt små, og 
er dermed mindre egnet for kombinert bebyggelse med både butikkarealer, 
kontor og bolig, som vil kreve ulike løsninger for adkomster, brannkrav o.l. 

Dersom det skal tilrettelegges for en større kontorandel, anbefaler 
kommunedirektøren at det stilles krav om et rent næringsbygg innenfor felt BS1 

eller BS3. 
 
Gatetun og gangpassasjer 

Kommunedirektøren har ingen innvendinger til forslaget om å justere gatetunet 
o_SGT, slik at det ligger noe syd for den regulerte traseen i områdeplanen. 

Kommunedirektøren ser det som fordelaktig at den justerte traseen vil danne en 
mer direkte siktlinje mot gateløpet i øst, og at den blir liggende med senterlinje i 
eiendomsgrensene i sørvest. 

 
Tilgjengelighet for fotgjengere i planforslaget vurderes generelt å være godt 

ivaretatt. Det er regulert tre gangpassasjer inn til uterommet, fra nord, syd og 
vest, som gjør at utearealet blir allment tilgjengelig. Mot Moerveien i øst åpner 
planforslaget for at det kan bygges en sammenhengende fasade, selv om dette 

ikke er vist i illustrasjonene. Kommunedirektøren mener det ikke er behov for å 
regulere en gangforbindelse fra Moerveien til uteområdet, ettersom denne 

forbindelsen er ivaretatt gjennom gatetunet i syd. Det kan også være ønskelig 
med en mer bymessig og sammenhengende fasade mot Moerveien. 
 

Sol og skygge 
Planbestemmelsene stiller krav om at 50% av arealet som regnes som felles 

uteoppholdsareal skal være solbelyst kl. 15 ved jevndøgn. Planforslaget oppnår 
solkravet ved å regne med uteareal på tak og balkonger, i henhold til 

bestemmelsene i områdeplanen. Litt over halvparten av kravet til solbelyst areal 
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dekkes på bakkeplan. Kommunedirektøren mener dette er en god måte å løse 
solkravet på i et så sentralt område, der kommunen ønsker en bymessig 

utvikling. I sommermånedene vil større deler av gårdsrommet ha gode solforhold 
gjennom dagen. Dersom det skal sikres mer solbelyst areal i gårdsrommet ved 
jevndøgn, kan det vurderes å senke byggehøydene i øst, innenfor felt BBB2.  

 
Gjennomføring av planforslaget vil få konsekvenser for solforholdene for 

omkringliggende bebyggelse, særlig øst for Moerveien. Flere av boligene øst for 
Moerveien har balkonger som vender mot planområdet, og disse vil bli 
skyggelagt på ettermiddagene. Kommunedirektøren foreslår noe lavere 

byggehøyder mot øst, men det vil likevel bli dårligere solforhold enn i dagens 
situasjon. Kommunedirektøren vurderer dette som en nødvendig konsekvens av 

ønsket om å bygge tett i sentrum, selv om det kan oppleves som en ulempe for 
den enkelte.  

 
Trafikk og mobilitet 
Planområdet ligger svært god til rette for at daglige reiser kan gjennomføres 

uten bruk av bil, både for de som skal bo og de som skal jobbe innenfor 
planområdet. Kommunedirektøren vurderer det derfor som sannsynlig at 

utbyggingen ikke vil medføre en stor belastning på veinettet, slik trafikkanalysen 
også konkluderer med. Planforslaget følger opp områdeplanens bestemmelser 
om lav parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel, som vil 

bidra til å gjøre sykkel og gange til mer aktuelle transportmidler. 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer også at det opparbeides nødvendig 

infrastruktur for syklende og gående i Moerveien, i tråd med områdeplanens 
bestemmelser.  
 

Bevaring av dagens bebyggelse 
Spørsmålet om bevaring av enkeltbygg og bygningsmiljøer ble vurdert i 

behandlingen av områderegulering for Ås sentralområde. Områdene mellom 
Sagaveien og Moerveien er vurdert å ha høy kulturhistorisk verdi i kommunens 
egen kulturhistoriske stedsanalyse, som lå til grunn for planleggingen. Det ble 

likevel ikke innarbeidet hensynssoner for bevaring av denne bebyggelsen i 
områdeplanen. Bestemmelsene krever at bevaring av enkeltbygg vurderes i 

detaljplan. 
 
Innenfor planområdet er det i hovedsak Skoleveien 2 som kan ha bevaringsverdi 

som enkeltbygg. Eneboligbebyggelsen kan samtidig ha verdi som en del av et 
større hagebymiljø, som er typisk for Ås sentrum.  

 
Kommunedirektøren vurderer at dagens bebyggelse har en lite hensiktsmessig 
utforming for denne delen av sentrum. Skoleveien 2 oppleves i dag som et lukket 

bygg mot Moerveien, som gir lite liv og aktivitet til sentrum. Mot Skoleveien har 
bygget publikumsrettede funksjoner, men både inngangspartiene og 

næringslokalene har store mangler når det gjelder universell utforming. 
Bevaringsverdien vurderes å være svekket av nyere tids ombygninger og 
fasadeendring, selv om enkelte originale detaljer fortsatt er lesbare i bygget. 

Bygget er også i svært dårlig forfatning, og har et betydelig oppgraderingsbehov.  
 

Kommunedirektøren vurderer at bevaringsverdien av Skoleveien 2 ikke er høy 
nok til at dette bør gå på bekostning av en ønsket utvikling av kvartalet i tråd 

med områdeplanen. Planområdet er ett av de mest sentrale utbyggingsområdene 
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i Ås sentrum, og det er derfor lagt opp til høy utnyttelse i områdeplanen. 
Kommunedirektøren ønsker heller ikke å regulere noen deler av planområdet til 

fortsatt småhusbebyggelse, slik grunneier av Sagaveien 2a har framsatt ønske 
om i sin uttalelse. Grunneier har likevel mulighet til å bli boende på sin eiendom 
så lenge de selv måtte ønske det. 

 
Trinnvis utvikling 

Planforslaget tar utgangspunkt i dagens grunneierstruktur, og foreslår 
byggeområder som kan oppføres trinnvis av ulike utbyggere. I utgangspunktet 
virker dette som et grep som sikrer at ny bebyggelse kan oppføres uten 

unødvendige forsinkelser og kompliserende grunneiersamarbeid. 
Kommunedirektøren mener samtidig det er en svakhet at planforslaget ikke 

redegjør for konsekvensene dette kan få for utearealer og felles 
avfallshåndtering. Dersom eneboligen i Sagaveien 2A blir værende, i tråd med 

grunneiers uttalte intensjoner til varsel om oppstart, vil en viktig del av 
uteområdet ikke bli opparbeidet. Det må også etableres midlertidige 
avfallsløsninger så lenge BBB2 og gatetunet o_SGT ikke er opparbeidet. 

Kommunedirektøren forventer at disse forholdene vil omtales nærmere før 
andregangsbehandling, når alle grunneierne innenfor planområdet har fått 

mulighet til å uttale seg til planforslaget.  
 
Fossilfri byggeplass 

I henhold til kommunestyrets vedtak i behandlingen av handlingsprogram 2021-
2024, skal det stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner fra og 

med januar 2021. Et mindretall i kommunestyret sendte inn krav om 
lovlighetskontroll av vedtaket. 
 

Kommunedirektøren la frem sin vurdering av verbalvedtaket for kommunestyret 
10.02.2021, men behandlingen av saken ble utsatt. Kommunedirektøren 

vurderer det som sannsynlig at kommunestyrets vedtak mangler hjemmel i 
dagens plan- og bygningslov og derfor må anses ugyldig. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor at vedtaket ikke opprettholdes. Dersom vedtaket opprettholdes 

skal det gjennomføres lovlighetskontroll.  
 

En lovlighetskontroll fører ikke til utsatt iverksettelse av vedtaket. 
Bestemmelsene i denne saken er derfor oppdatert med et krav om at bygge- og 
anleggsplassen skal være fossilfri (§ 3.10). Bestemmelsen er formulert slik at 

alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, herunder aggregater og 
kompressorer, skal bruke elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre 

klimanøytrale og bærekraftige energikilder. Kjøretøy som benyttes til transport 
av anleggsmaskiner, bygningsmaterialer, løsmasser og lignende, til og fra bygge- 
og anleggsplassen er unntatt fra kravet om å bruke fossilfritt drivstoff. Unntaket 

gjelder ikke for frakt internt på bygge- og anleggsplassen.  
 

Alternativer: 
Kommunedirektøren har formulert tre alternative innstillinger som kan benyttes 
dersom det skal sikres en høyere næringsandel i planområdet. Alternativ 1 og 2 

stiller krav om rene næringsbygg innenfor henholdsvis felt BS1 og BS3, med 
publikumsrettet næring i førsteetasjene. Alternativ 3 kan benyttes hvis det er 

ønskelig å stille krav om kontorareal i andreetasjene i felt BS2-3. 
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1. Innenfor felt BS1 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 
Førsteetasjer i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 

minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 
forretninger, tjenesteyting og bevertning. 

2. Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 

Førsteetasjer i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 
minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 

forretninger, tjenesteyting og bevertning. 
3. Innenfor felt BS2-3 tillates forretninger, tjenesteyting, bolig, kontor og 

bevertning. Førsteetasjer i bebyggelsen skal mot gater ha brutto 

etasjehøyde på minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet 
som forretninger, tjenesteyting og bevertning. Andreetasjer i bebyggelsen 

skal benyttes til kontor.  
 

Konklusjon: 
Planforslaget vurderes i all hovedsak som en god oppfølging av områdeplan for 
Ås sentralområde og tilhørende kvalitetsprogram. Kommunedirektøren anbefaler 

likevel noen justeringer av tillatte byggehøyder, leilighetsfordeling og 
balkongutforming. 

 
Byggehøydene i planforslaget utfordrer de regulerte høydebegrensningene i 
områdeplanen, både mot øst og mot vest. Kommunedirektøren mener 

byggehøydene i nord-øst vil fremstå som svært overdimensjonerte sammenlignet 
med den øvrige sentrumsbebyggelsen, og foreslår derfor at høydene reduseres 

til maks fem etasjer i felt BS2. Langs Sagaveien foreslår kommunedirektøren at 
byggegrensen mellom tredje og fjerde etasje flyttes 5 meter østover i felt BBB1 
og BBB2. Dette betyr at byggegrensen for fjerde etasje vil ligge totalt 10 meter 

fra formålsgrensen til grøntarealet G9. Dette vil gi en tydeligere nedtrapping mot 
småhusbebyggelsen vest for Sagaveien.  

 
Kommunedirektøren anbefaler at det maks tillates 1 meter utkraging av 
balkonger over formålsgrense mot Moerveien og Skoleveien. Det vil det fortsatt 

være mulig å etablere balkonger av god størrelse, enten som delvis inntrukne 
balkonger, eller ved å trekke bygningskroppen tilbake fra formålsgrensen 

 
Kommunedirektøren mener det er behov for å begrense andelen små leiligheter i 
planforslaget, for å sikre stabilitet og variasjon i bomiljøene i sentrum. 

Leilighetsfordelingen anbefales endret slik at maksimum 40 % av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 50 m² BRA. Det anbefales også en absolutt 

minstestørrelse på 38 m2. Kommunedirektøren anbefaler ikke endringer i 
minimumskravet til store leiligheter, som er at 20 % av skal være større enn 70 
m² BRA. Leilighetssammensetningen kan eventuelt justeres ved 

andregangsbehandling, dersom kommunen mottar mer detaljert dokumentasjon 
av leilighetssammensetningen per bygg og for hele kvartalet.  

 
Kommunedirektøren anbefaler at endringene innarbeides før planforslaget 
sendes på høring og offentlig ettersyn.  

 
Kan vedtaket påklages? Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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HTP-13/21 
Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på 
rammetillatelse - Hus B 
 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet  Saksnr.: 19/01439-44 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 13/21 03.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagene i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  

 
HTP finner at klagernes anførsler ikke utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020.  

 
Rammetillatelse av 21.12.2020 opprettholdes og klagene tas således ikke til 

følge. 
 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 42 gis det ikke utsatt iverksettelse til hus B.  

 
Klagene oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
Ås, 12.02.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Rammetillatelse av 21.12.2020 

2. Klage nr. 1 
3. Klage nr. 2 
4. Klage nr. 3 

5. Tiltredelse til klage nr. 3 
6. Beskrivelse av tiltak - med nabomerknader og tilsvar 

7. Signert avtale om veirett Kjærnesveien 72 
8. Situasjonskart 
9. Vedtak om avslag på rammesøknad av 17.12.2019 

10. Fylkesmannens opphevelse av kommunens avslag 
11. Fylkesmannens svar på spørsmål om midlertidig forbud 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kjærnesveien 72 AS – Tiltakshaver 

Lierhus AS – Ansvarlig søker 
Clas-Borger Landfald – klager 

Erik Myrer - klager 
Kjetil Barfelt - klager 
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Anne Carin og Steinar Juliussen - klager 
Kim Steen - klager 

Anette B. Arntsen - klager 
Trond Karlsen - klager 
Frode Alfei - klager 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Bygningsmyndighetene har den 21.12.2020 innvilget rammetillatelse til 
oppføring av to nye eneboliger på gnr. 109 bnr. 90, Kjærnesveien 72. Dette 

vedtaket omhandler hus B. Det er mottatt klager på vedtaket. Det er også 
anmodet om utsatt iverksettelse. Kommunedirektøren kan ikke se at klagen 

inneholder nye momenter som fører til at saken må vurderes annerledes enn i 
vedtak om rammetillatelse. Rammetillatelse opprettholdes og saken sendes til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Anmodning om utsatt 

iverksettelse avslås.  
 

Fakta i saken: 
Historikk 
Det ble den 05.07.2019 søkt om rammetillatelse for oppføring av to nye 

eneboliger på tomt gnr. 109 bnr. 90. På tomten står det allerede en enebolig. 
Tomten er omfattet av reguleringsplan for boligområdet ved Eikestubben, 

Kjærnes. Tomten er avsatt til formål bolig. De to boligene behandles i hver sin 
byggesak.  
 

Kommunen avslå søknadene om rammetillatelsene i vedtak av 17.12.2019. 
Begrunnelsen for avslaget var at reguleringsplanen ikke åpner for en slik 

fortetting av tomtene. Reguleringsplanen sier at tomtene kan bebygges med 
eneboliger og eneboliger med sekundærleilighet. Tomannsboliger er ikke tillatt.  
 

Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen. Den 20.08.2020 opphevet 
Fylkesmannen i Oslo og Viken kommunens vedtak om avslag. Begrunnelsen var 

at selv om det er nærliggende å tolke reguleringsplanen slik at det ikke er tillatt 
med flere boliger på en tomt, så er ikke bestemmelsene klare nok til å hjemle 
avslag. Kommunen måtte derfor behandle saken på nytt.  

 
Kommunen fattet nye vedtak i saken den 21.12.2020. På bakgrunn av at 

reguleringsplanen ikke kunne hjemle avslag, innvilget kommunen søknadene om 
rammetillatelse.  
 

Klage 
Vedtak om rammetillatelser ble påklaget av naboer i klager av 31.12.2020, 

10.01.2021 og 12.01.2021. Alle klagerne klager på utbyggingen som helhet, og 
klagene blir derfor behandlet samlet. Siden de to husene behandles i hver sin 
byggesak, behandles klagen for hver av byggesakene. Denne behandlingen 

gjelder hus B, som plasseres på tomtens sørlige del.  
 

Klage nr. 1 
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Klagen er underskrevet av Clas-Borger Landfald i Kjærnesveien 68 A og Erik 
Myrer i Kjærnesveien 70. Den presiserer at begge vedtak om rammetillatelser 

påklages. Kommunen mottok klagen den 31.12.2020.  
 
Klager mener at kommunens opprinnelige avslag i saken er korrekte, og at 

Fylkesmannens senere opphevelse av disse vedtakene er uriktig.  
 

Det fremheves at en vanlig norsk tolkning av reguleringsbestemmelsene 
innebærer at hver enkelt eiendom kan bebygges med en enkelt enebolig eller 
enebolig med sekundærleilighet.  

 
Det vises også til HTM (Hovedutvalg for teknikk og miljø) sitt vedtak HTM-56/17 

hvor HTM vedtok at ordlyden i kommuneplanen og samtlige reguleringsplaner 
skulle forstås dithen at det bare var tillatt med en enebolig per tomt.  

 
Rammetillatelsene inneholder ikke dispensasjon fra reguleringsplanen, og de 
lider derfor av rettanvendelsesfeil.  

 
Det påpekes også at adkomstforholdene i området blir vesentlig forverret dersom 

utbyggingen tillates. Grusveien med en fil inn i nabolaget ble opparbeidet i ca. 
1953 da trafikken var mindre omfattende enn i dag.  
 

Klagen nr. 2  
Klagen er underskrevet av Kjetil Barfelt i Kjærnesveien 76. Kommunen mottok 

klagen den 10.01.2021.  
 
Klagen påpeker først at siden kommunen og Fylkesmannen er enige i at 

intensjonen bak planen var å forhindre fortetting i området, er det eneste 
fornuftige å nedlegg midlertidig bygge- og deleforbud og deretter omformulere 

gjeldende reguleringsplan slik at intensjonen gjenspeiles i 
reguleringsplanteksten.  
 

Videre anføres det at utbygging til tre eneboliger på en tomt vil med 100 % 
sikkerhet føre til en senere søknad om seksjonering (evt. deling) av tomten. 

Dersom eiendommen ikke seksjoneres eller deles vil fremtidige eiere i praksis 
være avskåret fra å søke om lån, og salg av de tre boligene på eiendommen vil i 
praksis være umulig.  

 
Det henvises til at pbl. § 26-1 sier at man ikke kan opprette en ny grunneiendom 

på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne loven, forskrift eller 
plan. I og med at rammesøknadene vil medføre en senere oppdeling, og videre 
oppdeling av tomtene er eksplisitt forbudt i reguleringsplanen, så er 

rammetillatelsene i strid med pbl. § 26-1.  
 

Det anføres at forbudet mot deling i reguleringsplanen omfatter både oppdeling 
av tomten og seksjonering. Dette underbygges ved å henvise til diverse kilder 
som omtaler seksjonering som en oppdeling av en eiendom i flere bruksenheter 

og at ordet oppdeling også brukes i sammenheng med seksjonering.  
 

Det henvises videre til at det har blitt opplyst fra saksbehandler til 
reguleringsplanen at intensjonen var at reguleringsplanen ikke legger opp til 

fortetting. Å tillate flere eneboliger på en tomt, men å eksplisitt forby 
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tomannsboliger blir urimelig og meningsløst, og det kan åpenbart ikke ha vært 
intensjonen med planen.  

 
Videre er vilkårene for seksjonering at seksjonene er lovlig etablert. Det påpekes 
så at det per i dag ikke kan etableres flere boenheter på eiendommen, og 

seksjonering kan derfor ikke innvilges.  
 

Rammetillatelsene er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelse 4 a. Tiltakene er i strid med gjeldende reguleringsplan, og det 
kreves derfor full dispensasjonsbehandling.  

 
Subsidiært bes det om at det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud, slik at 

det kan gjennomføres en revisjon av reguleringsbestemmelsene slik at teksten 
samsvarer med intensjonen bak planen.  

 
Avslutningsvis bes det om oppsettende virkning hvis klagen ikke tas til følge. 
Dette er begrunnet i at inngrepene i tomten vil være betydelige og irreversible.  

 
Klage nr. 3 

Er signert av Anne Carin og Steinar Juliussen i Kjærnesveien 64, Kim Steen i 
Kjærnesveien 74, Anette B. Arntsen i Kjærnesveien 78 og Trond Karlsen i 
Kjærnesveien 67. Senere har også Frode Alfei i Kjærnesveien 6 tiltrådt klagen. 

Kommunen mottok klagen den 12.01.2021. 
 

Klagen gjenbruker argumentene til klage nr 2. Argumentene gjengis derfor ikke 
på nytt her.  
 

Konklusjonen er at tiltakene strider mot reguleringsplanen og krever full 
dispensasjonsbehandling. Det bes også om oppsettende virkning, da inngrepene 

på tomten vil være både betydelige og irreversible.  
 
Subsidiært bes det om at det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud i 

påvente av småhusplanen.  
 

Vurdering: 
Uenig i Fylkesmannens vurdering 
Klage nr. 1 fremstår som en ren omkamp om Fylkesmannen sitt vedtak av 

20.08.2020.  
 

Ifølge forvaltningsloven § 28 tredje ledd kan klageinstansens vedtak i klagesak 
ikke påklages.  
 

Fylkesmannen la i sitt vedtak av 20.08.2020 til grunn at reguleringsplanens 
bestemmelser ikke er klare nok til å hjemle avslag. Kommunen, som 

underinstans, kan ikke gå inn og overprøve Fylkesmannen sitt vedtak eller 
tolkning. 
 

Kommunedirektøren kan derfor ikke gå inn og vurdere innholdet i denne klagen, 
da spørsmålet rundt bruken av reguleringsplanen sine bestemmelser for å hjemle 

avslag på byggesøknad for fortetting er endelig avgjort.  
 

Andre anførsler av denne sorten kan da følgelig heller ikke føre frem.  
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Oppdeling av tomten 

Kommunen har verken mottatt søknad om seksjoner eller deling på nåværende 
tidspunkt. Kommunedirektøren eller bygningsmyndighetene kan ikke gå inn og 
spekulere i om det vil komme søknader om deling eller seksjonering på et senere 

tidspunkt. Rammetillatelsene er en godkjenning av byggene som sådan, og ikke 
en eventuell senere seksjonering eller deling. I rammetillatelsene skal 

bygningsmyndighetene godkjenne byggene og se til at de at er dokumentert at 
de vil tilfredsstille krav i lov, forskrift og reguleringsplan. Når man ikke kan 
hjemle avslag for flere eneboliger på samme tomt i reguleringsplanens 

bestemmelser, måtte bygningsmyndighetene innvilge søknadene om 
rammetillatelsene. Når bygningsmyndighetene behandlet rammetillatelsene, kan 

man ikke avslå eller kreve dispensasjon fordi det i fremtiden muligens vil komme 
en søknad om deling eller seksjonering som fører til at utbyggingen vil komme i 

strid med reguleringsplan. Bygningsmyndighetene kan ta stilling til en søknad 
om seksjonering eller deling først når de eventuelt mottar en slik søknad.  
 

I sin behandling av søknadene kan ikke bygningsmyndighetene legge vekt på at 
hvis eiendommen ikke senere seksjoneres eller deles opp, vil det være vanskelig 

å selge husene fordi nye eiere ikke vil kunne belåne husene. Dette er 
privatrettslige forhold bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til i sin 
behandling av byggesøknader, jf. pbl. § 21-6. Det er tiltakshaver som sitter med 

risikoen for om eiendommen senere kan seksjoneres eller deles slik at de kan 
selge boligene.  

 
Siden det per dags dato ikke foreligger en søknad om seksjonering eller deling, 
kan derfor ikke klagen føre frem på dette punktet. Om seksjonering er omfattet 

av forbudet i reguleringsplanen § 4c mot ytterligere oppdeling av eiendommene 
innenfor planområdet, vil bli tatt konkret stilling til ved en eventuell søknad.  

 
Kommunedirektøren vil dog påpeke at det ikke er riktig at utbyggingen strider 
mot pbl. § 26-1. Plan- og bygningsloven § 26-1 omhandler kun deling i form av 

opprettelse av ny grunneiendom, ikke seksjonering. Eierseksjonsloven § 4 j 
definerer seksjonering som å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i 

eierseksjonsloven. Seksjonering fører ikke til at nye grunneiendommer 
opprettes. Det er en forskjell på deling av eiendom i plan- og bygningslovens 
forstand, og seksjonering. Det er ikke vanlig å omtale seksjonering som deling i 

forbindelse med reguleringsplaner.  
 

Midlertidig bygge- og deleforbud 
Kommunen varslet midlertidig bygge- og deleforbud etter at Fylkesmannen 
opphevet kommunens avslag. Tiltakshaver påpekte i sitt tilsvar at fristen for å 

nedlegge et slikt forbud hadde løpt ut, da den følger saksbehandlingsfristen til 
førstegangsbehandling av saken. Kommunen sendte et spørsmål til 

Fylkesmannen vedrørende dette punktet, siden det i Fylkesmannens opphevelse 
av vedtaket ble nevnt at kommunen kan nedlegge midlertidig bygge- og 
deleforbud. Fylkesmannen svarte på henvendelsen i brev datert 01.10.2020 (se 

vedlegg nr. 11).  
 

Når det kommer til midlertidig bygge- og deleforbud etter pbl. § 13-1, er dette 
noe som må tas stilling til ved førstegangsbehandling av saken. Det er altså 

kommunen som sitter med risikoen om at avslagshjemmelen er god nok. I dette 
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tilfellet kom Fylkesmannen til at reguleringsplanen ikke var klar nok for å hjemle 
avslag. Kommunen må ta stilling til om plangrunnlaget er tilstrekkelig ved første 

gangs behandling av byggesaken, jf. § pbl. §§ 13-1 og 21-7. Den opprinnelige 
saksbehandlingsfristen løp på 12 uker fra kommunen mottok søknaden 
05.07.2019. Dette er begrunnet i rettsikkerheten til tiltakshaver. Hensynet til 

forutberegnelighet for borgerne tilsier at eventuell ny behandling av samme sak 
må ta utgangspunkt i det plangrunnlaget som gjaldt ved det første vedtaket. 

Kommunen kan derfor ikke nå nedlegge et midlertidig bygge- og deleforbud slik 
at kommunen kan skaffe seg ett nytt plangrunnlag.  
 

Adkomstforhold 
Når det gjelder adkomstforhold som det hevdes at blir vesentlig forverret, vises 

det til at tiltakshaver har skaffet avtale om veirett for 3 boenheter på tomten. 
Lovens krav til at adkomst skal være sikret jf. pbl § 27-4, er oppfylt. I sin 

byggesaksbehandling skal ikke kommunen ta stilling til belastningen på private 
veier, det skal kun påses at det foreligger veirett.  
 

Konklusjon: 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor kan ikke kommunedirektøren se at klagene 

inneholder nye momenter som bør medføre en annen vurdering av saken enn i 
vedtak om rammetillatelse av 21.12.2020. vedtak av 21.12.2020 opprettholdes, 
og klagene tas ikke til følge.  

 
Anmodning om utsatt iverksettelse avslås. Utsatt iverksettelse blir ikke gitt for 

hus B.  
 
Klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 

saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Utsatt iverksettelse: 

Reglen om oppsettende virkning, eller utsatt iverksettelse som forvaltningsloven 
omtaler det som, er regulert av forvaltningsloven § 42. Der står det at 

underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak 
ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort. 
Avgjørelsen om utsatt iverksettelse er en beslutning og ikke et enkeltvedtak, og 

det kan dermed ikke påklages.  
 

Hovedregelen i byggesaker etter plan- og bygningsloven er at vedtak kan 
iverksettes straks de er truffet og meddelt parten. Tiltakshaver bygger på eget 

ansvar dersom byggearbeidene settes i gang før klagen er behandlet. 
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Tiltakshaver må selv bære tapet ved en eventuell riving eller retting dersom 
klagen blir tatt til følge.  

 
Utsatt iverksettelse er et virkemiddel som skal hindre at gjennomføringen av 
vedtak medfører uopprettelig skade eller tap.  

 
Kommunen skal være tilbakeholden med å gi vedtak utsatt iverksettelse. Det kan 

ikke brukes som en føre-var-hjemmel, men skal kun brukes i tilfeller der det med 
stor sikkerhet vil være slik at gjennomføringen av vedtaket vil medføre 
uopprettelig skade eller tap.  

 
Kommunen er underinstans i saken, og kan dermed behandle anmodning om 

utsatt iverksettelse. Utsatt iverksettelse er anmodet på bakgrunn av at 
utbyggingen vil medføre betydelige og irreversible inngrep i tomten.  

 
Klagene klager på begge rammetillatelsene, og ber om utsatt iverksettelse på 
begge husene. Kommunedirektøren kan ikke se at anførslene om betydelige og 

irreversible inngrep vil være gjeldende for hus B. Hus B plasseres på tomtens 
sørlige del, og der er tomten ganske flat. Hus B skal ikke bygges med kjeller, og 

det vil kreve lite terrenginngrep for å fundamentere huset. Kommunedirektøren 
mener på den bakgrunn at hus B kan oppføres uten store terrenginngrep som vil 
prege tomten hvis klagen blir tatt til følge og byggingen allerede er påbegynt 

eller gjennomført.  
 

Konklusjon: 
Det gis ikke utsatt iverksettelse til hus B.  
 

 

 
Alternativer: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagens anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020. Vedtak av 

21.12.2020 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 

Søknad om rammetillatelse for hus B avslås.  
 

(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for avslag her…) 
 
Kan vedtaket påklages? 

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven kap VI og pbl. § 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, og 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 fvl. 

§ 19.  
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Avslås søknad om rammetillatelse, og det senere blir påklaget av tiltakshaver og 

klagen blir tatt til følge, har tiltakshaver krav på å få dekket saksomkostninger 
som har vært nødvendige for å endre vedtaket til gunst for parten, jf. 

forvaltningsloven § 36.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

 

 
Alternativ om utsatt iverksettelse: 
Anmodning om utsatt iverksettelse tas til følge. Med hjemmel i forvaltningsloven 

§ 42 gis det utsatt iverksettelse for hus B inntil klagen er endelig avgjort.  
 

(fyll inn begrunnelse her…)  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Besluttes det å gi utsatt iverksettelse på vedtak på sviktende eller svakt 
grunnlag, kan kommunen komme i erstatningsansvar for kostnader utbygger har 

hatt i forbindelse med en forsinket byggestart.  
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HTP-14/21 
Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på 
rammetillatelse - Hus A 
 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet  Saksnr.: 19/02136-31 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 14/21 03.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagene i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  

 
HTP finner at klagernes anførsler ikke utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020.  

 
Rammetillatelse av 21.12.2020 opprettholdes og klagene tas således ikke til 

følge. 
 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 42 besluttes det å gi utsatt iverksettelse for 

hus A inntil klagen er endelig avgjort.  
 

Klagene oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 12.02.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg: 

1. Rammetillatelse 21.12.2020 
2. Klage nr. 1 
3. Klage nr. 2 

4. Klage nr. 3 
5. Tiltredelse til klage nr. 3 

6. Beskrivelse av tiltak - med nabomerknader og tilsvar 
7. Signert avtale om veirett Kjærnesveien 72 
8. Situasjonskart 

9. Vedtak om avslag på rammetillatelse 17.12.2019 
10. Fylkesmannens opphevelse av kommunens avslag 

11. Fylkesmannens svar på spørsmål om midlertidig forbud 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kjærnesveien 72 AS – Tiltakshaver 
Lierhus AS – Ansvarlig søker 

Clas-Borger Landfald – klager 
Erik Myrer - klager 
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Kjetil Barfelt - klager 
Anne Carin og Steinar Juliussen - klager 

Kim Steen - klager 
Anette B. Arntsen - klager 
Trond Karlsen - klager 

Frode Alfei – klager 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Bygningsmyndighetene har den 21.12.2020 innvilget rammetillatelse til 
oppføring av to nye eneboliger på gnr. 109 bnr. 90, Kjærnesveien 72. Dette 

vedtaket omhandler hus A. Det er mottatt klager på vedtaket. Det er også 
anmodet om utsatt iverksettelse. Kommunedirektøren kan ikke se at klagen 

inneholder nye momenter som fører til at saken må vurderes annerledes enn i 
vedtak om rammetillatelse. Rammetillatelse opprettholdes og saken sendes til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Vedtak gis utsatt 

iverksettelse.  
 

Fakta i saken: 
Historikk 
Det ble den 05.07.2019 søkt om rammetillatelse for oppføring av to nye 

eneboliger på tomt gnr. 109 bnr. 90. På tomten står det allerede en enebolig. 
Tomten er omfattet av reguleringsplan for boligområdet ved Eikestubben, 

Kjærnes. Tomten er avsatt til formål bolig. De to boligene behandles i hver sin 
byggesak.  
 

Kommunen avslo søknadene om rammetillatelsene i vedtak av 17.12.2019. 
Begrunnelsen for avslaget var at reguleringsplanen ikke åpner for en slik 

fortetting av tomtene. Reguleringsplanen sier at tomtene kan bebygges med 
eneboliger og eneboliger med sekundærleilighet. Tomannsboliger er ikke tillatt.  
 

Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen. Den 20.08.2020 opphevet 
Fylkesmannen i Oslo og Viken kommunens vedtak om avslag. Begrunnelsen var 

at selv om det er nærliggende å tolke reguleringsplanen slik at det ikke er tillatt 
med flere boliger på en tomt, så er ikke bestemmelsene klare nok til å hjemle 
avslag. Kommunen måtte derfor behandle saken på nytt.  

 
Kommunen fattet nye vedtak i saken den 21.12.2020. På bakgrunn av at 

reguleringsplanen ikke kunne hjemle avslag, innvilget kommunen søknadene om 
rammetillatelse. 
 

Klage 
Vedtak om rammetillatelser ble påklaget av naboer i klager av 31.12.2020, 

10.01.2021 og 12.01.2021. Alle klagerne klager på utbyggingen som helhet, og 
klagene blir derfor behandlet samlet. Siden de to husene behandles i hver sin 
byggesak, behandles klagen for hver av byggesakene. Denne behandlingen 

gjelder hus A, som plasseres på tomtens nordlige del. Hus A skal legges der det i 
dag er en kolle på tomten. Kollen skal sprenges ned med ca. 3,5 meter, for så å 

fylle opp terrenget igjen slik at sålen på huset blir ca. 2,5 meter under toppen av 
dagens kolle. Dette gjøres for at området der huset skal stå og uteoppholdsareal 

rundt blir flatere.  
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Klage nr. 1 

Klagen er underskrevet av Clas-Borger Landfald i Kjærnesveien 68 A og Erik 
Myrer i Kjærnesveien 70. Den presiserer at begge vedtak om rammetillatelser 
påklages. Kommunen mottok klagen den 31.12.2020.  

 
Klager mener at kommunens opprinnelige avslag i saken er korrekte, og at 

Fylkesmannens senere opphevelse av disse vedtakene er uriktig.  
 
Det fremheves at en vanlig norsk tolkning av reguleringsbestemmelsene 

innebærer at hver enkelt eiendom kan bebygges med en enkelt enebolig eller 
enebolig med sekundærleilighet.  

 
Det vises også til HTM (Hovedutvalg for teknikk og miljø) sitt vedtak HTM-56/17 

hvor HTM vedtok at ordlyden i kommuneplanen og samtlige reguleringsplaner 
skulle forstås dithen at det bare var tillatt med en enebolig per tomt.  
 

Rammetillatelsene inneholder ikke dispensasjon fra reguleringsplanen, og de 
lider derfor av rettanvendelsesfeil.  

 
Det påpekes også at adkomstforholdene i området blir vesentlig forverret dersom 
utbyggingen tillates. Grusveien med en fil inn i nabolaget ble opparbeidet i ca. 

1953 da trafikken var mindre omfattende enn i dag.  
 

Klagen nr. 2  
Klagen er underskrevet av Kjetil Barfelt i Kjærnesveien 76. Kommunen mottok 
klagen den 10.01.2021.  

 
Klagen påpeker først at siden kommunen og Fylkesmannen er enige i at 

intensjonen bak planen var å forhindre fortetting i området, er det eneste 
fornuftige å nedlegg midlertidig bygge- og deleforbud og deretter omformulere 
gjeldende reguleringsplan slik at intensjonen gjenspeiles i 

reguleringsplanteksten.  
 

Videre anføres det at utbygging til tre eneboliger på en tomt vil med 100 % 
sikkerhet føre til en senere søknad om seksjonering (evt. deling) av tomten. 
Dersom eiendommen ikke seksjoneres eller deles vil fremtidige eiere i praksis 

være avskåret fra å søke om lån, og salg av de tre boligene på eiendommen vil i 
praksis være umulig.  

 
Det henvises til at pbl. § 26-1 sier at man ikke kan opprette en ny grunneiendom 
på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne loven, forskrift eller 

plan. I og med at rammesøknadene vil medføre en senere oppdeling, og videre 
oppdeling av tomtene er eksplisitt forbudt i reguleringsplanen, så er 

rammetillatelsene i strid med pbl. § 26-1.  
 
Det anføres at forbudet mot deling i reguleringsplanen omfatter både oppdeling 

av tomten og seksjonering. Dette underbygges ved å henvise til diverse kilder 
som omtaler seksjonering som en oppdeling av en eiendom i flere bruksenheter 

og at ordet oppdeling også brukes i sammenheng med seksjonering.  
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Det henvises videre til at det har blitt opplyst fra saksbehandler til 
reguleringsplanen at intensjonen var at reguleringsplanen ikke legger opp til 

fortetting. Å tillate flere eneboliger på en tomt, men å eksplisitt forby 
tomannsboliger blir urimelig og meningsløst, og det kan åpenbart ikke ha vært 
intensjonen med planen.  

 
Videre er vilkårene for seksjonering at seksjonene er lovlig etablert. Det påpekes 

så at det per i dag ikke kan etableres flere boenheter på eiendommen, og 
seksjonering kan derfor ikke innvilges.  
 

Rammetillatelsene er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelse 4 a. Tiltakene er i strid med gjeldende reguleringsplan, og det 

kreves derfor full dispensasjonsbehandling.  
 

Subsidiært bes det om at det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud, slik at 
det kan gjennomføres en revisjon av reguleringsbestemmelsene slik at teksten 
samsvarer med intensjonen bak planen.  

 
Avslutningsvis bes det om oppsettende virkning hvis klagen ikke tas til følge. 

Dette er begrunnet i at inngrepene i tomten vil være betydelige og irreversible.  
 
Klage nr. 3 

Er signert av Anne Carin og Steinar Juliussen i Kjærnesveien 64, Kim Steen i 
Kjærnesveien 74, Anette B. Arntsen i Kjærnesveien 78 og Trond Karlsen i 

Kjærnesveien 67. Senere har også Frode Alfei i Kjærnesveien 6 tiltrådt klagen. 
Kommunen mottok klagen den 12.01.2021. 
 

Klagen gjenbruker argumentene til klage nr 2. Argumentene gjengis derfor ikke 
på nytt her.  

 
Konklusjonen er at tiltakene strider mot reguleringsplanen og krever full 
dispensasjonsbehandling. Det bes også om oppsettende virkning, da inngrepene 

på tomten vil være både betydelige og irreversible.  
 

Subsidiært bes det om at det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud i 
påvente av småhusplanen. 
 

Vurdering: 
Uenig i Fylkesmannens vurdering 

Klage nr. 1 fremstår som en ren omkamp om Fylkesmannen sitt vedtak av 
20.08.2020.  
 

Ifølge forvaltningsloven § 28 tredje ledd kan klageinstansens vedtak i klagesak 
ikke påklages.  

 
Fylkesmannen la i sitt vedtak av 20.08.2020 til grunn at reguleringsplanens 
bestemmelser ikke er klare nok til å hjemle avslag. Kommunen, som 

underinstans, kan ikke gå inn og overprøve Fylkesmannen sitt vedtak eller 
tolkning. 
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Kommunedirektøren kan derfor ikke gå inn og vurdere innholdet i denne klagen, 
da spørsmålet rundt bruken av reguleringsplanen sine bestemmelser for å hjemle 

avslag på byggesøknad for fortetting er endelig avgjort.  
 
Andre anførsler av denne sorten kan da følgelig heller ikke føre frem.  

 
Oppdeling av tomten 

Kommunen har ikke mottatt verken søknad om deling eller seksjonering på 
nåværende tidspunkt. Kommunedirektøren eller bygningsmyndighetene kan ikke 
gå inn og spekulere i om det vil komme søknader om deling eller seksjonering på 

et senere tidspunkt. Rammetillatelsene er en godkjenning av byggene som 
sådan, og ikke en eventuell senere seksjonering eller deling. I rammetillatelsene 

skal bygningsmyndighetene godkjenne byggene og se til at det er dokumentert 
at de vil tilfredsstille krav i lov, forskrift og reguleringsplan. Når man ikke kan 

hjemle avslag for flere eneboliger på samme tomt i reguleringsplanens 
bestemmelser, måtte bygningsmyndighetene innvilge søknadene om 
rammetillatelsene. Når bygningsmyndighetene behandlet rammetillatelsene, kan 

man ikke avslå eller kreve dispensasjon fordi det i fremtiden muligens vil komme 
en søknad om deling eller seksjonering som fører til at utbyggingen vil komme i 

strid med reguleringsplan. Bygningsmyndighetene kan ta stilling til en søknad 
om seksjonering eller deling først når de eventuelt mottar en slik søknad.  
 

I sin behandling av søknadene kan ikke bygningsmyndighetene legge vekt på at 
hvis eiendommen ikke senere seksjoneres eller deles opp, vil det være vanskelig 

å selge husene fordi nye eiere ikke vil kunne belåne husene. Dette er 
privatrettslige forhold bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til i sin 
behandling av byggesøknader, jf. pbl. § 21-6. Det er tiltakshaver som sitter med 

risikoen for om eiendommen senere kan seksjoneres eller deles slik at de kan 
selge boligene.  

 
Siden det per dags dato ikke foreligger en søknad om seksjonering eller deling, 
kan derfor ikke klagen føre frem på dette punktet. Om seksjonering er omfattet 

av forbudet i reguleringsplanen § 4c mot ytterligere oppdeling av eiendommene 
innenfor planområdet, vil bli tatt konkret stilling til ved en eventuell søknad.  

 
Kommunedirektøren vil dog påpeke at det ikke er riktig at utbyggingen strider 
mot pbl. § 26-1. Plan- og bygningsloven § 26-1 omhandler kun deling i form av 

opprettelse av ny grunneiendom, ikke seksjonering. Eierseksjonsloven § 4 j 
definerer seksjonering som å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i 

eierseksjonsloven. Seksjonering fører ikke til at nye grunneiendommer 
opprettes. Det er en forskjell på deling av eiendom i plan- og bygningslovens 
forstand, og seksjonering. Det er ikke vanlig å omtale seksjonering som deling i 

forbindelse med reguleringsplaner.  
 

Midlertidig bygge- og deleforbud 
Kommunen varslet midlertidig bygge- og deleforbud etter at Fylkesmannen 
opphevet kommunens avslag. Tiltakshaver påpekte i sitt tilsvar at fristen for å 

nedlegge et slikt forbud hadde løpt ut, da den følger saksbehandlingsfristen til 
førstegangsbehandling av saken. Kommunen sendte et spørsmål til 

Fylkesmannen vedrørende dette punktet, siden det i Fylkesmannens opphevelse 
av vedtaket ble nevnt at kommunen kan nedlegge midlertidig bygge- og 
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deleforbud. Fylkesmannen svarte på henvendelsen i brev datert 01.10.2020 (se 
vedlegg nr. 11). 

 
Når det kommer til midlertidig bygge- og deleforbud etter pbl. § 13-1, er dette 
noe som må tas stilling til ved førstegangsbehandling av saken. Det er altså 

kommunen som sitter med risikoen om at avslagshjemmelen er god nok. I dette 
tilfellet kom Fylkesmannen til at reguleringsplanen ikke var klar nok for å hjemle 

avslag. Kommunen må ta stilling til om plangrunnlaget er tilstrekkelig ved første 
gangs behandling av byggesaken, jf. § pbl. §§ 13-1 og 21-7. Den opprinnelige 
saksbehandlingsfristen løp på 12 uker fra kommunen mottok søknaden 

05.07.2019. Dette er begrunnet i rettsikkerheten til tiltakshaver. Hensynet til 
forutberegnelighet for borgerne tilsier at eventuell ny behandling av samme sak 

må ta utgangspunkt i det plangrunnlaget som gjaldt ved det første vedtaket. 
Kommunen kan derfor ikke nå nedlegge et midlertidig bygge- og deleforbud slik 

at kommunen kan skaffe seg ett nytt plangrunnlag.  
 
Adkomstforhold 

Når det gjelder adkomstforhold som det hevdes at blir vesentlig forverret, vises 
det til at tiltakshaver har skaffet avtale om veirett for 3 boenheter på tomten. 

Lovens krav til at adkomst skal være sikret jf. pbl § 27-4, er oppfylt. I sin 
byggesaksbehandling skal ikke kommunen ta stilling til belastningen på private 
veier, det skal kun påses at det foreligger veirett.   

 
Konklusjon: 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor kan ikke kommunedirektøren se at klagene 
inneholder nye momenter som bør medføre en annen vurdering av saken enn i 
vedtak om rammetillatelse av 21.12.2020. Vedtak av 21.12.2020 opprettholdes, 

og klagene tas ikke til følge.  
 

Anmodning om utsatt iverksettelse støttes. Det besluttes å gi utsatt iverksettelse 
for hus A inntil klagen er endelig avgjort.  
 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen.  

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
Kan vedtaket påklages? 

Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 
saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Utsatt iverksettelse: 
Reglen om oppsettende virkning, eller utsatt iverksettelse som forvaltningsloven 

omtaler det som, er regulert av forvaltningsloven § 42. Der står det at 
underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak 

ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort. 
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Avgjørelsen om utsatt iverksettelse er en beslutning og ikke et enkeltvedtak, og 
det kan dermed ikke påklages.  

 
Hovedregelen i byggesaker etter plan- og bygningsloven er at vedtak kan 
iverksettes straks de er truffet og meddelt parten. Tiltakshaver bygger på eget 

ansvar dersom byggearbeidene settes i gang før klagen er behandlet. 
Tiltakshaver må selv bære tapet ved en eventuell riving eller retting dersom 

klagen blir tatt til følge.  
 
Utsatt iverksettelse er et virkemiddel som skal hindre at gjennomføringen av 

vedtak medfører uopprettelig skade eller tap.  
 

Kommunen skal være tilbakeholden med å gi vedtak utsatt iverksettelse. Det kan 
ikke brukes som en føre-var-hjemmel, men skal kun brukes i tilfeller der det med 

stor sikkerhet vil være slik at gjennomføringen av vedtaket vil medføre 
uopprettelig skade eller tap.  
 

Kommunen er underinstans i saken, og kan dermed behandle anmodning om 
utsatt iverksettelse. Utsatt iverksettelse er anmodet på bakgrunn av at 

utbyggingen vil medføre betydelige og irreversible inngrep i tomten.  
 
Klagene klager på begge rammetillatelsene, og ber om utsatt iverksettelse på 

begge husene. Hus A skal legges på en del av tomten der det i dag er en naturlig 
kolle. Kollen skal sprenges ned med ca. 3,5 meter for å rette ut terrenget slik at 

huset kan plasseres og terrenget rundt tilfredsstille krav til uteoppholdsareal. 
Utbyggingen av hus A vil føre til betydelige og irreversible terrenginngrep. Kollen 
setter et særpreg på tomten, og er også godt synlig for flere naboer og fra 

Kjærnesveien. Sprenges denne bort og vedtaket senere blir omgjort fordi klagen 
tas til følge, vil inngrepene på tomten være omfattende og uopprettelige. Her har 

naboene og omgivelsene en legitim interesse i at klagesaken avgjøres før det 
gjennomføres slike store inngrep på tomten.  
 

På bakgrunn av ovenfor nevnte momenter mener derfor kommunedirektøren at 
det er riktig å beslutte utsatt iverksettelse for hus A. 

 
Konklusjon: 
Vedtak for hus A får utsatt iverksettelse. Det betyr at selv om det kommer inn 

søknad om igangsettingstillatelse og bygningsmyndighetene innvilger den, kan 
ikke bygging påbegynne før klagen er endelig avgjort.  

 

 
Alternativer: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagens anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020. Vedtak av 
21.12.2020 oppheves og klagen tas således til følge.  

 
Nytt vedtak: 

Søknad om rammetillatelse for hus A avslås.  
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(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for avslag her…) 
 

Kan vedtaket påklages? 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven kap VI og pbl. § 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, og 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 fvl. 

§ 19.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Avslås søknad om rammetillatelse, og det senere blir påklaget av tiltakshaver og 

klagen blir tatt til følge, har tiltakshaver krav på å få dekket saksomkostninger 
som har vært nødvendige for å endre vedtaket til gunst for parten, jf. 

forvaltningsloven § 36.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

 

 
Alternativ om utsatt iverksettelse: 
 

Anmodning om utsatt iverksettelse tas ikke til følge. Med hjemmel i 
forvaltningsloven § 42 besluttes det at det ikke skal gis utsatt iverksettelse for 

hus A.  
 
(fyll inn begrunnelse og hjemmel her…)  
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HTP-15/21 
Gnr 42 bnr 308 - Sagaveien 2 A - Søknad om 
dispensasjon 
 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet  Saksnr.: 20/03377-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 15/21 03.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om 
dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområde bestemmelse nr. 

2.1 angående krav om detaljregulering. Begrunnelsen fremkommer av 
saksutredningen.  
 

Ås, 12.02.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
Vedleggsbrev søknad og disp.søknad 

D-1 A10-01 Situasjonsplan _ Layout 
E-1 A20-01 Plan  _ Layout 
E-2 A40-01 Fasader _ Layout 

C-3 Uttalelse fra DARK 

C-4 Svar på uttalelse fra DARK 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Heming Rio – Tiltakshaver 
Sara Sellevoll Roberts – Tiltakshaver 
Stagrum arkitekter – Ansvarlig søker  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområde sine 
bestemmelser 2.1 om krav til detaljregulering. Kommunedirektøren har vurdert 

søknaden og kommet til at vilkårene for å innvilge en dispensasjon ikke er 
tilstede. Søknad om dispensasjon avslås.  

 
Fakta i saken: 
Bygningsmyndighetene fikk den 10.11.2020 inn søknad om oppføring av pergola, 

hagestue og svømmebasseng på gnr. 42 bnr. 308. Eiendommen er omfattet av 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde, R-287. Eiendommen er en del av 

felt BS5. I områdeplanen stiller bestemmelse 2.1 krav om at det skal utarbeides 
detaljreguleringsplaner for alle delområdene som et vilkår for å få gjennomføre 

nye tiltak. Videre stiller bestemmelse 2.2 rekkefølgekrav, som må være 
gjennomført eller sikret gjennomført for det gis rammetillatelse eller 
igangsettingstillatelse for nye bygge- og anleggstiltak innenfor de forskjellige 

delfeltene. Tiltakshaver har også lagt til grunn kommuneplanens bestemmelser 
for boligbebyggelse (kap 18), i mangel av detaljregulering. Dette gjør at det også 

er behov for å søke om dispensasjon fra reglen om maksimalt 50 m2 BYA 
garasje/rekkehus/carport. Det er på den bakgrunn søkt om i alt 3 dispensasjoner 
for de ovenfor nevnte forholdene, i tillegg til byggesøknaden.  

 
Det er allerede satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for felt BS5, da 

Skolehusveien 2 AS eier nok eiendom på feltet til å ha fått mandat til 
utarbeidelse av detaljregulering. Feltet skal reguleres som en helhet, og dermed 
så omfattes Sagaveien 2 A av den påbegynte detaljreguleringsplanen for felt 

BS5.  
 

Avgrensning av hva som skal behandles 
Dette vedtaket behandler kun søknad om dispensasjon fra krav om 
detaljregulering. Kommunedirektøren mener at det er hensiktsmessig å kun 

behandle søknad om denne dispensasjonen først, da dette er en prinsipiell sak. 
Områdereguleringsplanen er vedtatt i 2019, og er dermed en ny plan. Den 

aktuelle tomten ligger i kvartalet vis-a-vis Ås rådhus, og ligger dermed veldig 
sentralt til. Videre saksbehandling vil være avhengig av at det innvilges 
dispensasjon fra krav til detaljregulering.  

 
Søknad om dispensasjonene fra områdereguleringsplans sin bestemmelse 2.2 

om rekkefølgekrav og kommuneplanens bestemmelser om maksimalt tillatt areal 
av uthus/carport/garasje vil bli behandlet etter at det er fattet vedtak i denne 
saken. Det samme gjelder selve byggesøknaden.   

 
Søkers begrunnelse for dispensasjon: 

- Målet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er å kunne øke 
antall boliger i området frem mot år 2040. Den nye sentrumsplanen legger 
opp til at eksisterende småhusbebyggelse innenfor området skal rives og 

erstattes med nye boligblokker med høy utnyttelse. Den aktuelle boligen 
er kun 10 år gammel, og er i svært god stand. Det er derfor lite miljørettet 

å skulle regulere eiendommen og rive den nå. Eier av eiendommen trives 
godt i boligen, og vil fortsette å bo her mens barna bor hjemme. Eier ser 
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for seg at om 15-20 år vil det bli aktuelt å flytte til en annen bolig i 
sentrum.  

- Å tilføre hagestuen samt svømmebasseng og pergola vil gi boligen et 
tilskudd som gjør at familien får bedre livskvalitet når de skal bo her til 
barna blir voksne. Barna får bo på samme sted og får en stabil og trygg 

oppvekst.  
- Eiendommen har adkomst fra Sagaveien, noe som gjør at resterende del 

av planområdet kan utvikles og bebygges uten at Sagaveien 2A blir berørt. 
Det er mulig å bygge i flere byggetrinn, der Sagaveien 2A kan inngå som 
et byggetrinn 2 eller 3 om 15-20 år. Dermed vil kan kunne utvikle Ås 

sentrum i fremtiden innenfor sentrumsplanens intensjoner. Dersom 
boligen da erstattes med mer konsentrert bebyggelse, vil man fortsatt 

kunne nå målet om 3150 boliger i 2040.  
- Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
- Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større 

enn ulempene.  

 
Nabomerknad: 

Det er kommet inn nabomerknad av DARK, som representerer Skoleveien 2 AS. 
Skoleveien 2 AS har også ervervet Skoleveien 2 b og d, og har derfor mandat til 
å utarbeide reguleringsplan.  

 
Merknadens innhold: 

DARK bemerker at timingen for søknaden er spesiell, da tiltakshaver er klar over 
den pågående planprosessen for felt BS5. De forstår at tiltakene sikkert har en 
brukskvalitet i seg selv, men at det ikke kan hevdes at tiltakene er avgjørende 

for et godt bomiljø slik tiltakshaver hevder. Tiltakene utløser i tillegg krav til 
dispensasjon fra utnyttelsen i kommuneplanen og bidrag til infrastruktur, samt 

krav om felles detaljregulering av feltet.  
 
Felt BS5 er en sentral del av en nylig vedtatt områderegulering for Ås 

sentralområdet. Feltet er viktig for utviklingen av Ås sentrum de nærmeste 
årene. De omsøkte tiltakene anses hverken å tilfredsstille et prekært behov for 

hjemmelshaver, eller å være et godt bidrag til en helhetlig utvikling av det 
aktuelle kvartalet. Hensynet til et helhetlig plangrep for felt BS5 må veie tyngre 
enn tiltakshavers argumentasjon i dette tilfellet. Søknaden med dispensasjoner 

bør derfor avvises.  
 

Tiltakshavers svar til merknaden: 
Den vedtatte områdereguleringen legger opp til at området skal bli en del av en 
fremtidig sentrumsbebyggelse. Det er derved ikke sagt at hele 

sentrumsplanområdet skal bygges ut med det første. For tiltakshaver er det litt 
for tidlig for at deres eiendom skal innlemmes i denne nye bebyggelsen. 

Tiltakshaver som kjøpte huset helt nytt for 10 år siden ønsker å fortsette å bo 
sentralt i enda noen år fremover, og planlegger derfor å bygge svømmebasseng 
og hagestue for å øke bokvaliteten i disse årene.  

 
Vurdering: 

For å kunne innvilge en dispensasjon må vilkårene i pbl. § 19-2 være oppfylt. 
Vilkår nr. 1 er at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet 

bak lovens formålsbestemmelse ikke kan vesentlig tilsidesettes av å innvilge 
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dispensasjonen. Det neste vilkåret er at det må være en klar overvekt av 
fordeler med å innvilge dispensasjonen. Til slutt vurderes det om kommunen kan 

innvilge dispensasjonen. Hvis begge vilkårene er oppfylt, er det opp til 
kommunens frie skjønn å vurdere om dispensasjonen kan innvilges.  
 

Det søkes om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
bestemmelse nr. 2.1. Bestemmelse nr. 2 omhandler vilkår for gjennomføring av 

tiltak innenfor planområdet. Bestemmelse nr. 2.1 sier at det for alle områder skal 
utarbeides detaljregulering før tiltak kan gjennomføres innenfor planområdet.  
 

Hagestue, pergola og svømmebasseng er tiltak i henhold til plan- og 
bygningsloven, og dermed utløses krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

 
Krav om detaljregulering 

Hensynet bak bestemmelsen om krav til detaljregulering er at det skal 
utarbeides detaljerte reguleringsbestemmelser som skal sikre at man får en 
utvikling som er i tråd med områdereguleringsplanen. Gjennom 

detaljreguleringsplaner styrer man utviklingen innenfor hvert enkelt område, da 
områdereguleringsplanen favner over mange forskjellige områder og kan ikke ha 

detaljerte bestemmelser for alle områdene.   
 
Felt BS5 er avsatt til sentrumsformål, det vil si bebyggelse med blandet formål. 

Publikumsrettet virksomheter i første etasje. I felt BS5 kan man bygge 2-6 
etasjer, og ha en utnyttelsesgrad på 250%-BRA.  

 
Det søkes om dispensasjon fra kravet for å bygge et hagestue, pergola og 
svømmebasseng på en eneboligtomt. Enebolig, som er småhusbebyggelse, er 

ikke innenfor det formålet som områdereguleringsplanen har bestemt for felt 
BS5.  

 
Hvis man innvilger dispensasjon fra kravet til å utarbeide detaljreguleringsplan, 
vil den underminere den ønskede utviklingen i området. Felt BS5 er en sentral 

del av Ås sentrum, og feltet vil være viktig i oppfyllelsen av områdeplanen sine 
intensjoner. En utvikling i strid med områdeplanen sitt formål for feltet, vil 

vanskeliggjøre den videre utviklingen av området. Spesielt er dette viktig i et felt 
hvor det allerede er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan. Innenfor 
området er det heller ikke detaljerte reguleringsbestemmelser, og en videre 

utvikling av tomtene innenfor feltet er vanskelig fordi det ikke finnes relevante 
reguleringsbestemmelser.  

 
Lovens formålsbestemmelse er at loven skal fremme bærekraftig utvikling for 
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Det skal også blant annet 

legges vekt på langsiktige løsninger.  
 

Å innvilge en dispensasjon for å videreutvikle en tomt som innen noen år skal 
transformeres til sentrumsformål vil ikke være en god langsiktig løsning. 
Miljøhensyn blir også tilsidesatt, da det å skulle bygge enda mer som etter hvert 

skal rives og erstattes av bygninger med sentrumsformål vil skape mer avfall når 
bygningene og konstruksjonene skal rives. En bærekraftig utvikling for 

samfunnet og fremtidige generasjoner vil være å sikre en god utvikling av 
sentrum i tråd med føringene som legges i områdereguleringsplanen. Det kan 

heller ikke sies at det vil være en bærekraftig utvikling for tiltakshaver å 
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gjennomføre tiltakene, det vil kreve investeringer av en viss størrelse, som 
tiltakshaver kun vil få glede av i noen år fremover.  

 
Basert på vurderingene ovenfor er det kommunedirektørens syn at å innvilge 
dispensasjonen vil medføre at både hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra og hensynene bak lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt.  

 
Fordelene med å innvilge dispensasjonen vil være at tiltakshaver vil ha glede av 
svømmebasseng, pergola og hagestue. Tiltakshaver ønsker å bo i huset til barna 

flytter hjemmefra, om 15-20 år. Inntil dette ønsker de å skape god livskvalitet 
for familien, og dette mener de at svømmebasseng, pergola og hagestue vil gi 

dem.  
 

Ulempene med å innvilge dispensasjonen er at det uthuler bestemmelsen om 
plankravet og kan være med å skape presedens for at også andre dispensasjoner 
innvilges. En annen ulempe er at det kan vanskeliggjøre utviklingen på feltet, 

sett i lys av at det allerede er en detaljreguleringsplan under arbeid.  
 

Fordeler som det å ha glede av svømmebasseng og overdekket uteareal ligger på 
siden av hva som er relevante fordeler ifølge plan- og bygningsloven. Dette er 
fordeler som er begrunnet i tiltakshaver sine interesser og behov. Det er først og 

fremst fordeler som har sammenheng med hensynene plan- og bygningsloven er 
ment å ivareta som skal vektlegges, såkalte areal- og 

ressursdisponeringshensyn. Bakgrunnen er at eierforhold vil være skiftende over 
tid, mens plan- og bygningsmyndighetene skal styre arealbruken i kommunene i 
et langsiktig perspektiv. Det er de objektive forholdene ved eiendommen som 

skal vurderes. Dersom tiltaket dekker et behov ved eiendommen, uavhengig av 
hvem som eier den, kan dette være en relevant fordel. Tiltakshavers subjektive 

ønsker og behov er derimot svært sjeldent relevant. Et basseng og overbygget 
uteplass og hagestue kan neppe sies å være et behov eiendommen som sådan 
har. Eiendommen har allerede en terrasse og gressplen som er skjermet av en 

stor hekk. Dette må sies å oppfylle de vanlige behovene man har for en uteplass 
til variert bruk. Den anførte fordelen er på bakgrunn av dette ikke av en slik art 

at den bør vektlegges i en dispensasjonsvurdering.  
 
Fordi fordelen som anføres ikke kan anses som relevant innenfor plan- og 

bygningsloven sine hensyn, og det finnes flere ulemper ved å innvilge 
dispensasjonen, foreligger det ikke en klar overvekt av fordeler.  

 
Siden lovens vilkår ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge dispensasjonen. 
Hadde lovens vilkår vært oppfylt ville det i dette konkrete tilfellet fortsatt vært 

betenkelig å innvilge dispensasjon med tanke på det pågående arbeidet med 
detaljregulering på feltet.  

 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren har foretatt en vurdering av vilkårene for å innvilge 

dispensasjon etter pbl. § 19-2. Vilkårene for å innvilge dispensasjonene er ikke 
oppfylt. Hensynene bak lovens formålsbestemmelse og hensynet bak 

bestemmelsen om krav til detaljregulering blir vesentlig tilsidesatt. Det foreligger 
heller ingen klar overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonene. 

Dispensasjonene kan derfor ikke innvilges.  
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Økonomiske konsekvenser: 

Ingen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningsloven kap IV og pbl § 
1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom frem til den påførte 

adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til det organ som har truffet vedtaket. Den skal være 

undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som søkes, 
og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett 

til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av forvaltningsloven § 19.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart.  

 

 

Alternativer: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon fra områdereguleringsplan for 
Ås sentralområde bestemmelse nr. 2.1 angående krav til detaljregulering.  

 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
 
Det er en klar overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonene.  

 
Dispensasjonene kan innvilges.  

 
(Fyll inn begrunnelse og vurdering av lovens vilkår her) 
 

Vilkår: 
Siden eiendommen nå kun er omfattet av Områdeplan for Ås sentralområde og 

det i denne planen ikke er bestemmelser for småhusbebyggelse, skal 
kommuneplanens bestemmelser om boligbebyggelse legges til grunn for 
søknaden så langt det er relevant (§ 18 i kommuneplanen).  

 
Kan vedtaket påklages? 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningsloven kap IV og pbl § 
1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom frem til den påførte 
adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen utløp. Klagen skal 

sendes skriftlig til det organ som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som søkes, 

og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett 
til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av forvaltningsloven § 19.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
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HTP-16/21 
Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Enebolig - Klage på 
omgjøringsvedtak 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  19/03935-45 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 16/21 03.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 

må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
09.12.2020.  
 

Vedtak av 09.12.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 
oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
 
Ås, 11.02.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg: 

1. Klage på omgjøringsvedtak av 09.12.2020 
1.1 Bilag 1 - Nabomerknader 

1.2 Bilag 2 - Kommunens brev 
1.3 Bilag 3 - Avstandserklæring 
1.4 Bilag 4 - Tiltakhavers brev 

1.5 Bilag 5 - Kommunens brev 
1.6 Bilag 6 - Tiltakhavers brev 

1.7 Bilag 7 - Google street view 
1.8 Bilag 8 - Oversiktskart 
1.9 Bilag 9 - Bebyggelse i området 

1.10 Bilag 10 - Deletillatelse - Furuveien 18 
1.11 Bilag 11 - Byggetillatelse - Furuveien 18 

2. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan 09.12.2020 Gnr 54 bnr 170 - 
Furuveien 16 - Ny enebolig - Klage på tillatelse til tiltak- Ny behandling etter 
opphevelse av omgjøringsvedtak 

3. Klage fra naboer på vedtak om tillatelse til oppføring av ny enebolig 
4. Fylkesmannens vedtak om å oppheve kommunens omgjøringsvedtak 

5. Tillatelse til tiltak - Ny enebolig 
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5.1. Situasjonsplan - Enebolig 
5.2. Plan- snitt,- og fasadetegninger 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken 
Samtlige dokumenter i saken 

 
Saksbehandler sender vedtaket til 

- Klager (tiltakshaver) 
- Ansvarlig søker 
- Naboer 

- Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

 
Saksutredning 

 
Sammendrag 
Tiltakshaver har påklaget HTPs omgjøringsvedtak med avslag på søknad om 

oppføring av enebolig. Klagen går i hovedsak ut på at det etter klagers syn ikke 
var nye momenter i naboenes klage, at omgjøringsvedtaket bygger på feil 

tolkning av plan- og bygningsloven og at begrunnelsen for vedtaket ikke er 
tilstrekkelig. Klagen er vurdert opp mot det påklagede vedtaket. Etter 
kommunedirektørens syn inneholder ikke klagen nye momenter som må medføre 

en annen vurdering av saken. 
 

Sakens bakgrunn 
Bygningsmyndigheten mottok den 20.12.2019 søknad om oppføring av ny 
enebolig på eiendommen gnr. 54 bnr. 170.  

 
Etter dialog med søker mottok kommunen revidert søknad den 07.04.2020 der 

boligens møne- og gesimshøyde var blitt redusert for bedre tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse. Bygningsmyndigheten fattet den 17.04.2020 
vedtak om tillatelse til tiltak. 

 
Det ble parallelt søkt om deling av eiendommen i delesak 20/00114. 

Deletillatelsen ble påklaget av naboer. Saken ble behandlet i Hovedutvalget for 
teknikk og plan (HTP) 22.04.2020. Klagen fra naboene ble tatt til følge da HTP 
mente at det burde vært nedlagt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen i 

påvente av ny områdereguleringsplan. Tillatelse til deling ble opphevet.  
 

I lys av opphevelsen av deletillatelsen ble også tillatelse til oppføring av ny 
enebolig påklaget av flere naboer i fellesskap den 27.04.2020. Klagen ble 
behandlet i HTP den 27.05.2020. Klagen ble tatt til følge og tillatelse til oppføring 

av enebolig ble opphevet.  
 

Vedtak om opphevelse av byggetillatelse ble påklaget av tiltakshaver 
22.06.2020. Klagen ble behandlet i HTP 26.08.2020. Klagen ble ikke tatt til følge 
og ble oversendt til daværende Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 
Fylkesmannen opphevet kommunens omgjøringsvedtak av 27.05.2020. 

Begrunnelsen var at fristen for å vedta et midlertidig forbud som omfatter den 
aktuelle søknaden om deling var overskredet ved behandling av klagen. 

Kommunen hadde derfor ikke anledning til å omgjøre vedtaket. Fylkesmannen 
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opphevet også kommunens omgjøringsvedtak i delesaken på samme eiendom, 
sak 20/00114. 

 
Naboenes klager på tillatelse til deling og tillatelse til oppføring av enebolig ble 
derfor tatt til ny behandling i HTP 09.12.2020. Klagene ble tatt til følge og HTP 

vedtok å avslå søknad om deling og søknad om oppføring av enebolig. 
 

Kommunen mottok den 06.01.2021 klage på begge HTPs omgjøringsvedtak og 
avslag av 09.12.2020. Klagen gjelder begge vedtakene, men behandles opp mot 
hvert av de påklagede vedtakene for seg.  

 
I denne saken behandles klagen opp mot avslag på søknad om oppføring av 

enebolig. HTP fattet følgende vedtak 09.12.2020: 
 

«Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 

17.04.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 17.04.2020 oppheves.  
 

Tillatelse til oppføring av enebolig avslås med hjemmel i pbl §§ 29-2 og 29-4.  
 
Utvalgets begrunnelse: 

Etter utvalgets skjønn dokumenterer framlagte prosjekt ikke rimelige krav til 
gode visuelle kvaliteter (jfr PBL §29-2) både i seg selv og i forhold til de bygde 

omgivelser, slik disse faktisk framstår og som følger av tidligere reguleringsplan. 
Dette dreier seg både om skala, tetthet, husplassering og bygningsform som 
klart kommer i konflikt med en ellers enhetlig struktur. Utvalget finner ikke å 

legge vekt på at det tidligere er gitt en sammenlignbar tillatelse ikke langt unna, 
da dette oppfattes som klart uheldig i ettertid. Utvalget finner heller ikke å kunne 

akseptere en mindre avstand til nabogrense enn 4 meter jfr PBL 29-4, så lenge 
behovet kun synes å bunne i en tomt som er for trang for den omsøkte 
utbygging på dette stedet. En dispensasjon fra avstandskravet vil bidra til en 

visuelt uønsket tetthet i området.» 
 

Klagens innhold 
Klagen består av en omfattende gjennomgang av delesaken og byggesaken på 
eiendommen. Dette forutsettes kjent og vil ikke gjengis her. Videre begrunnes 

klagen med flere forhold (se vedlegg 1). HTPs omgjøringsvedtak er hjemlet i 
både plan- og bygningslovens (pbl) § 29-2 og § 29-4 med selvstendig 

begrunnelse for hver avslagshjemmel. I klagen anføres det kun forhold som 
angår HTPs avslag etter pbl. § 29-2. I hovedsak begrunnes klagen med følgende 
forhold: 

 
Hvorvidt det var nye momenter i klagesaken 

Klager viser innledningsvis til at hovedutvalgets vedtak er fattet i strid med 
kommunedirektørens innstilling og at kommunedirektøren i sin innstilling 
vurderte at klagen ikke medførte nye momenter. 

 
Klager mener avslaget bygger på feil faktum når det legges til grunn at naboenes 

klage inneholder nye momenter. Det fremkommer etter klagers syn ikke nye 
momenter i klagebehandlingen som det ikke er tatt stilling til i behandlingen av 

byggesøknaden. I klagen vises det til at hensynet til visuelle kvaliteter er 
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kommentert i nabomerknader og klage fra naboer, samt vurdert i vedtak og 
saksfremlegg fra administrasjonen. Klager mener at dersom kommunen mener 

at tiltaket er i strid med pbl. § 29-2 vedrørende hensynet til visuelle kvaliteter, 
skulle dette vært lagt til grunn i den første klagebehandlingen.  
 

Begrunnelse og tolkning av plan- og bygningsloven 
Hovedutvalgets vedtak er slik klager ser det i strid med gjeldene planer. Det 

vises til at plan- og bygningsloven er en såkalt ja-lov og at tiltakshaver har 
rettskrav på å få gjennomføre tiltak som er i tråd med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. 

 
Vedtaket er etter klagers syn politisk motivert, usaklig og er ikke i tråd med 

skjønnsutøvelsen som tillates utøvd etter plan og bygningsloven. Klager mener 
vedtaket bygger på en feil tolkning av pbl. § 29-2 ved at en for snever forståelse 

av vilkåret visuelle kvaliteter legges til grunn. Klager mener videre vedtaket er 
utilstrekkelig begrunnet og viser til rundskriv, tolkningsuttalelser og forarbeid 
som gir føringer for begrunnelse og skjønnsutøvelse.  

 
Andre forhold 

Klager mener at omgjøringsvedtaket innebærer myndighetsmisbruk og vilkårlig 
skjønnsutøvelse. Klager mener det må legges vekt på at det er gitt tillatelse til et 
tilsvarende tiltak på naboeiendommen og at vedtaket derfor innebærer usaklig 

forskjellsbehandling. 
 

Klager mener videre at HTPs vedtak er en omkamp av kommunens overordnede 
planpolitikk, noe som er et utenforliggende hensyn. 
 

Videre stiller klager spørsmål ved hvilken tilknytting et eller flere medlemmer av 
HTP har til klagerne og tar forbehold om å påberope inhabilitet.  

 
Avslutningsvis vises det til at tiltakshaver har påbegynt byggearbeidet og har 
løpende kostnader på byggelån og strømutgifter. En byggestans vil derfor få 

økonomiske konsekvenser for tiltakshaver. Det vises til den såkalte 
Mellbyedalensaken hvor en kommune måtte betale utbygger erstatning for 

økonomiske tap som følge av uhjemlede avslag på byggesøknaden. Klager 
mener saken har likhetstrekk med saken i Furuveien.  
 

Kommunedirektørens vurdering av klagen 
Hvorvidt det var nye momenter i klagesaken 

Kommunedirektørens innstilling er en vurdering av klagen og HTP står fritt til å 
vurdere klagen annerledes enn kommunedirektøren. HTP kan tillegge momenter i 
klagen større vekt i sin vurdering. Det vil ikke alltid være samsvar mellom 

administrasjonens og politikernes vurdering av momentene i en klage, og dette 
er i seg selv ikke et argument mot lovligheten av HTPs vedtak.   

 
Vurderingen av visuelle kvaliteter etter pbl. § 29-2 er en skjønnsvurdering som 
kommunen skal gjøre. Pbl. § 29-2 er også en selvstendig avslagshjemmel. Selv 

om visuelle kvaliteter har vært vurdert av administrasjonen i 
byggesaksbehandlingen betyr ikke dette at vurdering av visuelle kvaliteter ikke 

kan være et utslagsgivende moment i en klage. Da et tiltaks visuelle kvaliteter er 
et skjønnsspørsmål kan HTP i sin vurdering av klagen komme til en annen 

konklusjon enn administrasjonen gjorde i sin vurdering i byggesaken. 
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Kommunedirektøren mener at dersom HTP i sin vurdering av klagen finner at 
administrasjonen ikke har lagt tilstrekkelig vekt på visuelle kvaliteter, kan HTP 

legge til grunn at dette er et moment i klagen som medfører en annen vurdering 
av saken.  
 

At HTP ikke la til grunn pbl. § 29-2 som hjemmel for sitt omgjøringsvedtak i den 
første klagebehandlingen kan etter kommunedirektørens syn ikke tillegges vekt. 

Kommunen var på det tidspunktet av den oppfatning at fordi 
saksbehandlingsfristen begynner å løpe på nytt når et vedtak oppheves og tas til 
ny behandling, begynner også fristen for å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak 

å løpe på nytt. Det fremkommer ikke klart av loven at dette ikke er tilfellet, men 
etter avklaring hos daværende Fylkesmannen er det på det rene at midlertidig 

forbud må fattes ved første gangs behandling av et tiltak. Da kommunen var av 
den oppfatning at det var anledning til å legge saken på vent anså man ikke på 

daværende tidspunkt at det var nødvendig for saken å legge pbl. § 29-2 til 
grunn. 
 

Begrunnelse og tolkning av plan- og bygningsloven 
Klager mener at begrunnelsen i HTPs vedtak ikke er tilstrekkelig. Slik 

kommunedirektøren ser det svarer HTPs begrunnelse ut kravene 
forvaltningsloven § 25 stiller til begrunnelsen av et enkeltvedtak. Etter 
kommunedirektørens syn kan ikke uenighet om vurderingen i seg selv anses som 

å være et nytt moment i klagen. 
 

Klager mener omgjøringsvedtaket er i strid med gjeldende planer. Pbl § 29-2 
gjelder alle tiltak, uavhengig av reguleringsplan og kommuneplan. Avslaget er 
hjemlet i plan og bygningsloven. Vedtaket er ikke hjemlet i kommuneplan eller 

reguleringsplan og vedtaket er etter kommunedirektørens syn ikke i strid med 
gjeldende plangrunnlag. 

 
Andre forhold 
Kommunedirektøren kan ikke se at HTPs vedtak innebærer myndighetsmisbruk, 

vilkårlig skjønnsutøvelse eller usaklig forskjellsbehandling. Tidligere tiltak vil ikke 
låse kommunen i sin vurdering av nye tiltak. At nye tiltak vurderes annerledes 

enn tidligere betyr ikke at skjønnsutøvelsen er vilkårlig. Endret politisk 
sammensetning, nye kommunale planer og erfaringer med utviklingen i 
kommunen er forhold som kan påvirke kommunens skjønnsutøvelse. HTP 

begrunner også hvorfor dette tiltaket vurderes strengere enn tiltaket på 
naboeiendommen. 

 
Klager mener HTPs omgjøringsvedtak er en omkamp av kommunens 
overordnede planpolitikk. Kommunedirektøren vil påpeke at den overordnede 

planpolitikken i kommunen er at fortetting hovedsakelig skal skje innenfor Ås 
sentrum. I øvrige områder, som i det aktuelle området, foregår det et planarbeid 

som skal ivareta eksisterende bokvaliteter. Dette har uansett ikke vært tema i 
denne klagebehandlingen. 
 

Videre antyder klager at ett eller flere medlemmer av HTP er inhabile. Denne 
påstanden er ikke videre underbygget i klagen. Det opp til det enkelte 

utvalgsmedlem og utvalget som kollegium å vurdere habilitet i hver enkelt sak.  
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Kommunedirektøren anser det som svært uheldig at tiltakshaver har påbegynt 
bygningsarbeidene. Slik kommunedirektøren forstår det ble arbeidet med å 

oppføre huset påbegynt etter daværende Fylkesmannens omgjøringsvedtak og 
etter at kommunen opplyste ansvarlig søker og tiltakshaver om at naboenes 
klage måtte tas til ny behandling. Igangsetting av oppføring av et tiltak før 

klagesaken er endelig avgjort gjøres på egen risiko og økonomiske forhold 
tillegges ikke vekt i vurderingen av klagen. 

 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har vurdert klagen opp mot det påklagede vedtaket og 

finner ikke at klagen inneholder momenter som må medføre en annen vurdering 
av saken.  

 
Klagen inneholder ikke momenter som angår HTPs begrunnelse av avslaget etter 

§ 29-4 om plassering av tiltak nærmere 4 m fra nabogrense. Dette er en 
selvstendig avslagshjemmel, men forutsetter tillatelse til deling av eiendommen 
som omsøkt. 

 
HTPs vedtak av 09.12.2020, bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas til 

følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Økonomiske konsekvenser 

Dersom Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak kan kommunen komme i 
erstatningsansvar. 

 
Miljømessige konsekvenser 
Ingen 

 
Klageadgang 

Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken 
for endelig avgjørelse. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket 
Umiddelbart 

 

Alternativ innstilling: 
 
Vedtak 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
09.12.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 09.12.2020 oppheves. 
 

Utvalgets begrunnelse 
(Skriv inn her) 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
I henhold til Forvaltningsloven § 36 har tiltakshaver krav på å få dekket 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dersom 
klagen tas til følge. 

 

Miljømessige konsekvenser 
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Ingen  
 
Klageadgang 

Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken 
for endelig avgjørelse. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 

 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021  Side 65 av 70 

 

HTP-17/21 
Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Deling - Klage på 
omgjøringsvedtak 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  20/00114-32 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 17/21 03.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 

må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
09.12.2020.  
 

Vedtak av 09.12.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 
oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
 
Ås, 09.02.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg: 

1. Klage på omgjøringsvedtak av 09.12.2020 
1.1 Bilag 1 - Nabomerknader 

1.2 Bilag 2 - Kommunens brev 
1.3 Bilag 3 - Avstandserklæring 
1.4 Bilag 4 - Tiltakhavers brev 

1.5 Bilag 5 - Kommunens brev 
1.6 Bilag 6 - Tiltakhavers brev 

1.7 Bilag 7 - Google street view 
1.8 Bilag 8 - Oversiktskart 
1.9 Bilag 9 - Bebyggelse i området 

1.10 Bilag 10 - Deletillatelse - Furuveien 18 
1.11 Bilag 11 - Byggetillatelse - Furuveien 18 

2. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan 09.12.2020 Gnr 54 bnr 170 - 
Furuveien 16 - Klage på tillatelse til deling - Ny behandling etter opphevelse av 
omgjøringsvedtak 

3. Klage fra naboer på vedtak om tillatelse til deling 
4. Fylkesmannens vedtak om opphevelse av kommunens omgjøringsvedtak 

5. Vedtak - Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Svar på søknad om opprettelse av 
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ny grunneiendom 
5.1. Situasjonsplan datert 27.11.2019 med forslag til deling 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

- Klager (tiltakshaver) 
- Ansvarlig søker 
- Naboer 

- Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag 
Tiltakshaver har påklaget HTPs omgjøringsvedtak med avslag på søknad om 

deling. Klagen går i hovedsak ut på at det etter klagers syn ikke var nye 
momenter i naboenes klage, at omgjøringsvedtaket bygger på feil tolkning av 

plan- og bygningsloven og at begrunnelsen for vedtaket ikke er tilstrekkelig.  
Klagen er vurdert opp mot det påklagede vedtaket. Etter kommunedirektørens 
syn inneholder ikke klagen nye momenter som må medføre en annen vurdering 

av saken. 
 

Sakens bakgrunn 
Bygningsmyndigheten mottok den 20.12.2019 søknad om deling av eiendommen 
gnr. 54 bnr. 170. Parallelt ble det også søkt om oppføring av ny enebolig på 

omsøkt fradelt tomt, som behandles i egen sak, 19/03935. 
 

Bygningsmyndigheten fattet den 17.01.2020 vedtak om tillatelse til deling. 
 
Vedtaket ble påklaget av flere naboer i fellesskap den 29.01.2020. 

 
Klagen fra naboene ble behandlet i Hovedutvalget for teknikk og plan 

22.04.2020. Klagen fra naboene ble tatt til følge da HTP mente at det burde vært 
nedlagt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen i påvente av ny 
områdereguleringsplan. Tillatelse til deling ble opphevet. 

 
HTPs vedtak om opphevelse av deletillatelse ble påklaget av tiltakshaver 

18.05.2020. Klagen ble behandlet i HTP 16.06.2020. Klagen ble ikke tatt til følge. 
 
Saken ble sendt til daværende Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. I vedtak datert 16.09.2020 opphevet Fylkesmannen kommunens 
omgjøringsvedtak av 22.04.2020. Begrunnelsen var at fristen for å vedta et 

midlertidig forbud som omfatter den aktuelle søknaden om deling var 
overskredet ved behandling av klagen. Kommunen hadde derfor ikke anledning 
til å omgjøre vedtaket. Fylkesmannen opphevet også kommunens 

omgjøringsvedtak i byggesaken vedrørende ny enebolig. 
 

Naboenes klager på tillatelse til deling og tillatelse til oppføring av enebolig ble 
derfor tatt til ny behandling i HTP 09.12.2020. Klagene ble tatt til følge og HTP 

vedtok å avslå søknad om deling og søknad om oppføring av enebolig. 
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Kommunen mottok den 06.01.2021 klage på begge HTPs omgjøringsvedtak og 

avslag av 09.12.2020. Klagen gjelder begge vedtakene, men behandles opp mot 
hvert av de påklagede vedtakene for seg.  
 

I denne saken behandles klagen opp mot avslag på søknad om deling. HTP fattet 
følgende vedtak 09.12.2020: 

 
«Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
17.01.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 17.01.2020 oppheves.  

 
Tillatelse til deling avslås med hjemmel i pbl § 26-1 jf. § 29-2.  

 
Utvalgets begrunnelse:  
Etter utvalgets skjønn dokumenterer framlagte prosjekt ikke rimelige krav til 

gode visuelle kvaliteter (jfr PBL §29-2) både i seg selv og i forhold til de bygde 
omgivelser, slik disse faktisk framstår og som følger av tidligere reguleringsplan. 

Dette dreier seg både om skala, tetthet, husplassering og bygningsform som 
klart kommer i konflikt med en ellers enhetlig struktur. Utvalget finner ikke å 
legge vekt på at det tidligere er gitt en sammenlignbar tillatelse ikke langt unna, 

da dette oppfattes som klart uheldig i ettertid. Utvalget finner at en eiendom 
med den størrelse, form og plassering, som er omsøkt, på dette stedet ikke vil 

danne en egnet tomt til bebyggelse.» 
 
Klagens innhold 

Klagen består av en omfattende gjennomgang av delesaken og byggesaken på 
eiendommen. Dette forutsettes kjent og vil ikke gjengis her. Videre begrunnes 

klagen med flere forhold (se vedlegg 1). I hovedsak begrunnes klagen med 
følgende forhold: 
 

Hvorvidt det var nye momenter i klagesaken 
Klager viser innledningsvis til at hovedutvalgets vedtak er fattet i strid med 

kommunedirektørens innstilling og at kommunedirektøren i sin innstilling 
vurderte at klagen ikke medførte nye momenter. 

 

Klager mener avslaget bygger på feil faktum når det legges til grunn at naboenes 
klage inneholder nye momenter. Det fremkommer etter klagers syn ikke nye 

momenter i klagebehandlingen som det ikke er tatt stilling til i behandlingen av 
delesøknaden. I klagen vises det til at hensynet til visuelle kvaliteter er 
kommentert i nabomerknader og klage fra naboer, samt vurdert i vedtak og 

saksfremlegg fra administrasjonen. Klager mener at dersom kommunen mener 
at tiltaket er i strid med pbl. § 29-2 vedrørende hensynet til visuelle kvaliteter, 

skulle dette vært lagt til grunn i den første klagebehandlingen.  
 
Tolkning av plan- og bygningsloven 

Hovedutvalgets vedtak er slik klager ser det i strid med gjeldene planer. Det 
vises til at plan- og bygningsloven er en såkalt ja-lov og at tiltakshaver har 

rettskrav på å få gjennomføre tiltak som er i tråd med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. 
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Vedtaket er etter klagers syn politisk motivert, usaklig og er ikke i tråd med 
skjønnsutøvelsen som tillates utøvd etter plan og bygningsloven. Klager mener 

vedtaket bygger på en feil tolkning av pbl. § 29-2 ved at en for snever forståelse 
av vilkåret visuelle kvaliteter legges til grunn. Klager mener videre vedtaket er 
utilstrekkelig begrunnet og viser til rundskriv, tolkningsuttalelser og forarbeid 

som gir føringer for begrunnelse og skjønnsutøvelse.  
 

Andre forhold 
Klager mener at omgjøringsvedtaket innebærer myndighetsmisbruk og vilkårlig 
skjønnsutøvelse. Klager mener det må legges vekt på at det er gitt tillatelse til et 

tilsvarende tiltak på naboeiendommen og at vedtaket derfor innebærer usaklig 
forskjellsbehandling. 

 
Klager mener videre at HTPs vedtak er en omkamp av kommunens overordnede 

planpolitikk, noe som er et utenforliggende hensyn. 
 
Videre stiller klager spørsmål ved hvilken tilknytting et eller flere medlemmer av 

HTP har til klagerne og tar forbehold om å påberope inhabilitet.  
 

Kommunedirektørens vurdering av klagen 
Hvorvidt det var nye momenter i klagesaken 
Kommunedirektørens innstilling er en vurdering av klagen og HTP står fritt til å 

vurdere klagen annerledes enn kommunedirektøren. HTP kan tillegge momenter i 
klagen større vekt i sin vurdering. Det vil ikke alltid være samsvar mellom 

administrasjonens og politikernes vurdering av momentene i en klage, og dette 
er i seg selv ikke et argument mot lovligheten av HTPs vedtak.   
 

Vurderingen av visuelle kvaliteter etter pbl. § 29-2 er en skjønnsvurdering som 
kommunen skal gjøre. Pbl. § 29-2 er også en selvstendig avslagshjemmel. 

Visuelle kvaliteter ble ikke eksplisitt vurdert i administrasjonens tillatelse til 
deling datert 17.01.2020. Det ble kun konkludert med at omsøkt fradeling var i 
tråd med pbl. § 26-1 og dermed også indirekte i tråd med pbl. § 29-2. Da et 

tiltaks visuelle kvaliteter er et skjønnsspørsmål kan HTP i sin vurdering av klagen 
komme til en annen konklusjon enn administrasjonen gjorde i sin vurdering i 

delesaken. 
 
Det stemmer altså ikke, slik klager hevder at visuelle kvaliteter var grundig 

vurdert i tillatelse til deling. Vurdering av visuelle kvaliteter ble anført i klagen fra 
naboene og HTP står fritt til å mene at dette er et moment i klagen som må 

medføre en ny vurdering av saken, selv om ikke kommunedirektøren kom til 
samme konklusjon i sin innstilling. 
 

At HTP ikke la til grunn pbl. § 29-2 som hjemmel for sitt omgjøringsvedtak i den 
første klagebehandlingen kan etter kommunedirektørens syn ikke tillegges vekt. 

Kommunen var på det tidspunktet av den oppfatning at fordi 
saksbehandlingsfristen begynner å løpe på nytt når et vedtak oppheves og tas til 
ny behandling, begynner også fristen for å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak 

å løpe på nytt. Det fremkommer ikke klart av loven at dette ikke er tilfellet, men 
etter avklaring hos daværende Fylkesmannen er det på det rene at midlertidig 

forbud må fattes ved første gangs behandling av et tiltak. Da kommunen var av 
den oppfatning at det var anledning til å legge saken på vent, anså man ikke på 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021  Side 69 av 70 

 

daværende tidspunkt at det var nødvendig for saken å legge pbl. § 29-2 til 
grunn. 

 
Begrunnelse og tolkning av plan- og bygningsloven 
Klager mener at begrunnelsen i HTPs vedtak ikke er tilstrekkelig. Slik 

kommunedirektøren ser det svarer HTPs begrunnelse ut kravene 
forvaltningsloven § 25 stiller til begrunnelsen av et enkeltvedtak. Etter 

kommunedirektørens syn kan ikke uenighet om vurderingen i seg selv anses som 
å være et nytt moment i klagen. 
 

HTPs vedtak er hjemlet i pbl. § 26-1 og det vises til ordlyden i denne paragrafen 
i HTPs begrunnelse. Det er 3 m fra eksisterende bolig på eiendommen til omsøkt 

tomtegrense. Kommunen kan godkjenne en avstand mindre enn 4 m mellom 
omsøkt tomtegrense og eksisterende bolig, men tiltakshaver har ikke rettskrav 

på å få avstanden godkjent. Dette er en vurdering etter kommunens skjønn. HTP 
har vurdert omsøkt tomts plassering og har gjort en annen skjønnsvurdering enn 
administrasjonen. 

 
Klager mener omgjøringsvedtaket er i strid med gjeldende planer. Pbl § 29-2 

gjelder alle tiltak, uavhengig av reguleringsplan og kommuneplan. Avslaget er 
hjemlet i plan og bygningsloven. Vedtaket er ikke hjemlet i kommuneplan eller 
reguleringsplan og er etter kommunedirektørens syn ikke i strid med gjeldende 

plangrunnlag. 
 

Andre forhold 
Kommunedirektøren kan ikke se at HTPs vedtak innebærer myndighetsmisbruk, 
vilkårlig skjønnsutøvelse eller usaklig forskjellsbehandling. Tidligere tiltak vil ikke 

låse kommunen i sin vurdering av nye tiltak. At nye tiltak vurderes annerledes 
enn tidligere betyr ikke at skjønnsutøvelsen er vilkårlig. Endret politisk 

sammensetning, nye kommunale planer og erfaringer med utviklingen i 
kommunen er forhold som kan påvirke kommunens skjønnsutøvelse. HTP 
begrunner også hvorfor dette tiltaket vurderes strengere enn tiltaket på 

naboeiendommen. 
 

Klager mener HTPs omgjøringsvedtak er en omkamp av kommunens 
overordnede planpolitikk. Kommunedirektøren vil påpeke at den overordnede 
planpolitikken i kommunen er at fortetting hovedsakelig skal skje innenfor Ås 

sentrum. I øvrige områder, som i det aktuelle området, foregår det et planarbeid 
som skal ivareta eksisterende bokvaliteter. Dette har uansett ikke vært tema i 

denne klagebehandlingen. 
 
Videre antyder klager at ett eller flere medlemmer av HTP er inhabile. Denne 

påstanden er ikke videre underbygget i klagen. Det opp til det enkelte 
utvalgsmedlem og utvalget som kollegium å vurdere habilitet i hver enkelt sak.  

 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har vurdert klagen opp mot det påklagede vedtaket og 

finner ikke at klagen inneholder momenter som må medføre en annen vurdering 
av saken.  

 
HTPs vedtak av 09.12.2020, bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas til 

følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Økonomiske konsekvenser 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser 

Ingen 
 

Kan vedtaket påklages 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken 
for endelig avgjørelse. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 
 

Alternativ innstilling: 
 

Vedtak 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
09.12.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 09.12.2020 oppheves. 

 
Utvalgets begrunnelse 

(Skriv inn her) 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 

I henhold til Forvaltningsloven § 36 har tiltakshaver krav på å få dekket 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dersom 

klagen tas til følge. 
 
Miljømessige konsekvenser 

Ingen  
 

Klageadgang 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken 

for endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 
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