
 
  

  

 

22/00118 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 09.11.2022 kl. 18:00  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til 

gjennomsyn på www.as.kommune.no.   
 
 

Orientering fra kl. 17.30  

8/22 Budsjettorientering  

 
 

Saksliste 

 

 Side 

Orientering 

Informasjon fra leder og eventuelt 

informasjon fra kommunedirektør 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

44/22 22/02638-3 Referatsaker HTP 09.11.2022 5 

45/22 22/01520-6 Handlingsprogram med budsjett  2023 og 
økonomiplan 2023 - 2026. 

6 

46/22 22/03117-1 Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer 
i Ås kommune 

13 

47/22 22/00600-2 Høringsutkast - Vei- og gatenormal 17 

48/22 21/04067-11 R-345 - Detaljregulering for Langbakken (B3) - 
Førstegangsbehandling 

20 

http://www.as.kommune.no/


Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 09.11.2022  Side 2 av 47 

 

49/22 22/02104-6 Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Klage på 
avslag på søknad om ny enebolig 

30 

50/22 22/02077-10 Gnr 79 bnr 9 - Garderveien 310 - Klage på 
avslag på søknad om ny driftsbygning 

37 

51/22 22/02210-18 Gnr 113 bnr 304 - Siriusveien 17 B - Klage på 

tillatelse til tiltak i ett-trinn for ny enebolig 

43 

    

 
 
 
Ås, 02.11.2022 

 

 

Martin Løken 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 457 41 378 

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. 
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Delegerte vedtak 17.09.2022 til 25.10.2022 
 

Sak Ttittel Dato Ansvar Vedtak 

22/02295-18 Gnr 103 bnr 3 - Nygårdsveien 24 - Næringsbygg - 
Igangsettingstillatelse 

20.10.2022 ACG Innvilget 

22/00637-6 Gnr 55 bnr 543 - DFs vei 45-51 - Rekkehus V - 
Igangsettingstillatelse - IG-1 for deler av tiltaket 

11.10.2022 BSH Innvilget 

22/00633-5 Gnr 55 bnr 543 - DFs vei 25-31- Rekkehus O - 
Igangsettingstillatelse - IG-1 for deler av tiltaket 

11.10.2022 BSH Innvilget 

22/00610-5 Gnr 55 bnr 543 - DFs vei 54-64 - Rekkehus D - 
Igangsettingstillatelse - IG-1 for deler av tiltaket 

11.10.2022 BSH Innvilget 

22/00411-5 Gnr 55 bnr 543 - DFs vei 79-83 - Rekkehus X - 
Igangsettingstillatelse IG-1 for deler av tiltaket 

11.10.2022 BSH Innvilget 

22/00389-5 Gnr 55 bnr 543 - DFs vei 85-95 -  Rekkehus U - 
Igangsettingstillatelse IG-1 for deler av tiltaket 

11.10.2022 BSH Innvilget 

20/01584-8 Gnr 102 bnr 432 - Solberg øst - BKS1 - Hagen 
Johansens vei 60-66 - Boligblokk 3 - 
Igangsettingstillatelse – Hele tiltaket 

10.10.2022 SKT Innvilget 

22/00390-5 Gnr 55 bnr 543 - DFs vei 117-125 - Rekkehus R - 
Igangsettingstillatelse - IG-1 for deler av tiltaket 

11.10.2022 BSH Innvilget 

22/00367-5 Gnr 55 bnr 543 - DFs vei 107-115 – Rekkehus Q - 
Igangsettingstillatelse - IG-1 for deler av tiltaket 

10.10.2022 BSH Innvilget 

22/00292-6 Gnr 55 bnr 543 – DFs vei 97-105 - Rekkehus P - 
Igangsettingstillatelse - IG-1 for deler av tiltaket 

10.10.2022 BSH Innvilget 

21/00917-24 Gnr 113 bnr 189 - Siriusveien 10 - Tilbygg enebolig, 
fasadeendring og bruksendring fra tilleggsdel til 
hoveddel - Ferdigattest 

10.10.2022 BSH Innvilget 

21/00209-20 Gnr 107 bnr 519 - Veidemannsveien 19A - 
Enebolig med sekundærleilighet - 
Igangsettingstillatelse IG-2 - Resterende arbeider 

10.10.2022 BSH Innvilget 

21/02729-16 Gnr 42 bnr 1 - Kajaveien 2A - Brakkebygg med 
studentarbeidsplasser - Ferdigattest 

10.10.2022 BSH Innvilget 

21/01923-8 Gnr 42 bnr 1 - Elizabeth Stephansens vei 10 - 
Vanninfrastruktursenter nybygg (byggetrinn 1) - 
Rammetillatelse 

20.10.2022 ACG Innvilget 

22/02883-2 Gnr 108 bnr 158 - Sjøskogenveien 1 B – Ny 
inngangsportal med skilt - Tillatelse i ett trinn 

27.09.2022 HSJ Innvilget 

20/00565-27 Gnr 54 bnr 162 - Furuveien 27 - Tilbygg enebolig 
med sekundærleilighet og fellesrom - Midlertidig 
brukstillatelse 

28.09.2022 BSH Innvilget 

18/00251-58 Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Nybygg - 
Igangsettingstillatelse IG-2 - Fundament og 
plasstøpt betong 

28.09.2022 BSH Innvilget 

19/04026-19 Gnr 107 bnr 687 - Veidemannsveien 34 C - Ny 
bolig - Hus 1 - Ferdigattest 

28.09.2022 BSH Innvilget 
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19/04027-17 Gnr 107 bnr 686 - Veidemannsveien 34 A - Ny 
bolig - Hus 2 - Ferdigattest 

28.09.2022 BSH Innvilget 

21/02600-24 Gnr 102 bnr 438 - Solbergveien 1A - 
Igangsettingstillatelse - IG 3 - Trekonstruksjon 
massivtre (råbygg) 

20.09.2022 HSD Innvilget 

21/02601-7 Gnr 102 bnr 438 - Solbergveien 1B - 
Igangsettingstillatelse - IG 3 – Trekonstruksjon 
massivtre (råbygg) 

20.09.2022 HSD Innvilget 

20/01584-7 Gnr 102 bnr 432 - Solberg øst - BKS1 - Hagen 
Johansens vei 60-66 - Boligblokk 3 - 
Igangsettingstillatelse – Hele tiltaket 

21.09.2022 BSH Innvilget 

21/00061-20 Gnr 103 bnr 187 - Nygårdsveien - Nytt 
Industribygg - Igangsettingstillatelse IG-1 for deler 
av tiltaket 

19.10.2022 BSH Innvilget 

18/00251-56 Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Nybygg - 
Kontorbygg - Endret rammetillatelse 

26.09.2022 BSH Innvilget 

22/01402-7 Gnr 102 bnr 434 og 436 - Felt BBB1 Solberg øst – 
Delområde B1 - Bygg A/B, C og D - 
Rammetillatelse - Dispensasjon 

27.09.2022 HSJ Innvilget 

22/02855-2 Gnr 42 bnr 282 - Lyngveien 20A - 20 B - Utskiftning 
av røranlegg, bad og rehabilitering av skorstein - 
Tillatelse til tiltak 

22.09.2022 HSJ Innvilget 

22/00291-16 Gnr 107 bnr 362 - Kjonåsveien 3 - Tilbygg/ påbygg 
- Enebolig - Igangsettingstillatelse 

22.09.2022 HSJ Innvilget 

22/02724-5 Gnr 108 bnr 268 -  Fossekallen 25 - Tilbygg - 
Tillatelse til tiltak 

14.10.2022 ACG Innvilget 

22/01650-7 Gnr 104 bnr 38 - Kveldroveien 8 - 
Brannalarmanlegg - ombyggingsarbeider - 
Tillatelse til tiltak 

04.10.2022 ACG Innvilget 

22/02295-6 Gnr 103 bnr 3 - Nygårdsveien 24 - Næringsbygg - 
Rammetillatelse 

26.09.2022 ACG Innvilget 

22/02328-4 Gnr 50 bnr 43 - Arneborgveien 12 - 
Forstøtningsmurer - Tillatelse i ett trinn - 
Dispensasjon 

03.10.2022 HSJ Innvilget 

22/02432-3 Gnr 58 bnr 1 - Kongeveien 100 - Lagerhall - 
Tillatelse i ett trinn 

20.09.2022 HSJ Innvilget 

22/01165-21 Gnr 106 bnr 16 - Nordbyfaret 9 og 10 - Tilbygg på 
landbruksbygg og terrengendring - 
Rammetillatelse 

13.10.2022 ACG Innvilget 

    

Avslått = 0 
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Saker til behandling  

HTP-44/22 
Referatsaker HTP 09.11.2022 
 
Saksbehandler:  Stine Toverud Stenmark Saksnr.:  22/02638-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 44/22 09.11.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan tar følgende referatsaker til orientering: 

 
 Politisk møteplan 2023 – Kommunestyrets vedtak 

 Vedtak fra Statsforvalteren – Sørbråtan – Kommunens vedtak stadfestet 
 
Vedlegg: 

Politisk møteplan 2023 - kommunestyrets vedtak 
1. Alternativ A - Møtekalender 2023 

Statsforvalterens vedtak - Sørbråtan  
 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger frem følgende referatsaker til orientering: 

 
 Politisk møteplan 2023 – Kommunestyrets vedtak 

 Vedtak fra Statsforvalteren – Sørbråtan – Kommunens vedtak stadfestet 
 
 

Kommunedirektøren i Ås 02.11.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 09.11.2022  Side 6 av 47 

 

HTP-45/22 
Handlingsprogram med budsjett  2023 og økonomiplan 
2023 - 2026. 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/01520-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 11/22 08.11.2022 

10 Formannskapet 96/22 16.11.2022 

11 Kommunestyret   

2 Ungdomsrådet   

3 Eldrerådet 21/22 08.11.2022 

4 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 22/22 08.11.2022 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 36/22 08.11.2022 

6 Hovedutvalg for helse og sosial 29/22 09.11.2022 

7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/22 09.11.2022 

8 Hovedutvalg for teknikk og plan 45/22 09.11.2022 

9 Administrasjonsutvalget 15/22 16.11.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og økonomiplan 
2023-2026 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens 
tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet.  

 
2. Driftsrammer:  

a. Driftsbudsjett 2023 – Forslag til driftsbudsjett for 2023 vedtas i samsvar 
med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift», jf. vedlegg 1 til 
Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026. 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 
tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «1B 

Bevilgninger drift», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-
2026. 
 

3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas i samsvar med 
kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B 

Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 
investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene  
 

4. For 2023 gis fullmakt til følgende låneopptak:  
a. Lån til finansiering av investeringer 173,268 mill. kr.  

b. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form 
av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  
 

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 9,8 mill. kr i avkastning 
på kommunens e-verksmidler i 2023. Eventuell meravkastning utover dette skal 
avsettes til styrking av bufferfond. 

 
6. Det budsjettertes med bruk av 10,5 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere 

budsjettet.  
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7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2 og 3:  
 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid 

gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  
a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 

avgifter og gebyrer for 2023.  

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye 
gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2023 dersom 

ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt  

1. Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter.  

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  

a. faste eiendommer i hele kommunen 
- den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  
- eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. 

eiendomsskatteloven § 3 bokstav d.  Det skrives ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2022 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

- skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 
(2promille). 

- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på  
kr 500 000 kr, jf. eiendomsskatteloven § 11. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende 

eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte 

på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. 
eiendomsskatteloven § 7 a. 

- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  

- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2022 
behøver ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det 

ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og 
organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 
skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2023 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 

de som innvilges fritak for skatteåret 2022. For eventuelle nye 
søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  

c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 
terminforfall som for kommunale avgifter, jf. 

eiendomsskatteloven § 25.  
d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 

Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er 

beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige 
eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jf. 

Eiendomsskatteloven § 8 A-1. 
e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt 

benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.  
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9. Arealeffektivisering. 

a. Overordnede prinsipper, samt prinsipper for lokalisering av tjenester og 

prinsipper for kontorplasser legges til grunn for en bærekraftig og 

arealeffektiv bruk av kommunens bygningsarealer.  

b. Leieavtalene i Moerveien 10 og 12 samt Rådhusplassen 29 avvikles.  

c. For følgende bygg gjennomføres følgende midlertidige tiltak:    

1. Det søkes dispensasjon for videre bruk av modulskolen. 

2. Det legges til rette for barnehage på Åsgård skole, og Sagalund 

barnehage flyttes dit fra barnehageåret 2023/24.  

3. Ledig kapasitet på Moer helsehus benyttes til forebyggende 

helsetjenester inkl. helsestasjon.  

4. Skoleveien 3 brukes til administrative tjenester fram til Åsgård skole 

har behov for utearealer. Framtidig lokalisering av enhet 

kommunalteknikk og enhet eiendom vurderes som følge av dette.  

d. Hvis det oppstår økonomiske eller praktiske konsekvenser som gjør at 

midlertidige tiltak ikke lar seg gjennomføre, bringes saken opp til 

formannskapet.   

e. I det videre arbeidet med arealeffektivisering skal følgende bygg og 

arealer vurderes: Ås kulturhus, Bankveien 1, Bankveien 3, Rustad skole, 

Kroer skole, Sagalund barnehage, Drøbakveien 6, Gamle Holstad skole, 

Bjørnebekk/Neijing-skolen, Hellinga 7 og «Hangartomta». 

f. Det settes i gang en egen prosess om lokalisering av berørte tjenester. 

Det skal skje i et samarbeid mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte, 

vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Samhandlingsprinsipper og hva 

som er formålstjenlig for kommunen legges til grunn. Kommunedirektøren 

orienterer formannskapet om denne prosessen. 

10. Energitiltak: 
a. Strategier for energitiltak drift iverksettes i tråd med vedlagt notat for 

energitiltak. 
b. Investeringsprosjekter vurderes og prioriteres der de gir høyest 

besparelse pr investerte kr. 
 

11. Helsestasjonene i Nordby og Ås slås sammen. Frigjorte arealer på Nordby 

skole disponeres til skoledrift. Samtidig styrkes skolehelsetjenesten med en 
stilling som dekkes av ufordelt reservepott. 

12. HP 2023-2026 legges fram som et tjenestebasert budsjett. 
Kommunedirektøren vil omdanne tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte 

budsjettrammer i tråd med ny organisering per 1.1.2023. 
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13. Revidert planstrategi i kap «8 Planstrategi» legger grunnlaget for planer 
kommunen skal ha fram til neste rullering av planstrategien.   

 
 
Ås, 26.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Arbeidsmiljøutvalget 2022 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 
 

Vedlegg: 
1. Notat samlokalisering av helsestasjon 0-5 år 

2. Arealeffektive bygg - sluttrapport 
3. Notat Barnehage på Åsgård skole 
4. Notat om energitiltak 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren fremmer i denne saken Ås kommunes handlingsprogram for 
2023 – 2026. Handlingsprogrammet ligger digitalt i FRAMSIKT her.  

 
En versjon i PDF ligger på kommunens hjemmeside her.  

 

Kommunestyrets har i  vedtak 15.06.2022 vedtatt følgende rammer og føring er for 
handlingsprogrammet 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er en 
videreføring av rammene for 2022-2025 justert for lønns- og prisvekst, samt 
endringer i demografi og prioriterte tiltak med varig effekt fra 1. tertial 2022.  

2. Terskelen for å innarbeide konsekvensjusteringer strammes inn slik at virksomhetene 
i større grad må dekke nye behov med omstilling og omdisponering av ressurser 
innenfor egne rammer.  

3. Kommunedirektøren fremlegger forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023-
2026 for formannskapet 19. oktober 2022. 

4. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige innsparinger for 
å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto driftsresultat.  

5. HP 2023-2026 legges frem som et tjenestebasert budsjett. Kommunestyret tar til 
etterretning at det igangsettes et arbeid med å gå over fra tjenestebasert budsjett til 
linjebasert budsjett fra og med budsjettåret 2023.  

6. Kommunedirektøren bes så raskt som mulig realisere innsparingstiltakene knyttet til; 

o Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

o Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

o Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 
hjemmeboende (7,0 mill kr) 

o Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 mill kr) 

o Reduserte reiseutgifter grunnet overgang til mer digitale møter (1,0 mill kr) 

Øvrige tiltak bes kommunedirektøren arbeide videre med slik at kommunestyret kan 
ta stilling til de, eller forbedrede forslag, ved behandlingen av HP 2023-26. 

 

Kommunedirektøren har så langt som mulig jobbet for å etterleve føringene. På 
grunn av ekstraordinære høye strømutgifter, økte renteutgifter og helt bortfall av 
veksttilskudd har imidlertid kommunedirektøren ikke nådd målet om 1 % netto 

driftsresultat i 2023.  Det legges frem et budsjett med underskudd i 2023 på  
23,4 mill. kr Budsjettet må derfor salderes med bruk av disposisjonsfond for å gå 

i balanse. Fra 2024 er netto driftsresultat positivt og vil bedres utover i 
planperioden. Handlingsregelen innfris i 2026. Positiv utvikling i planperioden 

forutsetter realisering av innsparingstiltakene som er innarbeidet fra 2023.   
 
Planstrategi 

Ås kommune vedtok planstrategi for perioden 2021-24 i k-sak 132/20 
10.12.2020. Revisjonen av planstrategien er et steg på veien mot et oppdatert 

og oversiktlig system for hvilke planer Ås kommune skal ha. Planene er grunnlag 
for prioriteringer av tiltak i handlingsprogrammet og økonomiplanen. Samtidig 
koster det å utarbeide og rullerer planer. Nærliggende planer er derfor slått 

https://pub.framsikt.net/2023/as/bm-2023-test_mm/#/home
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.548079.no.html
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1427781_1_1-pdf.1427781o4d44.pdf
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sammen for å redusere antall planer der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette 
vil ytterligere kunne reduseres ved neste revisjon av planstrategien.   

 
Det koster anslagsvis kr 300 000,- å utarbeide en ny plan og kr. 150 000,- å 
rullere en plan. 
 
Overgang fra tjenestebasert til linjebasert budsjett 

I tråd med kommunestyrets vedtak i k-sak 58/22 av 15.6.2022 legges HP 2023-
2026 frem som et tjenestebasert budsjett, samt at det igangsettes et arbeid med 
å gå over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  Kommunedirektøren vil på denne bakgrunn omdanne 
tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte budsjettrammer i tråd med ny 

organisering per 1.1.2023. 

 

Arealeffektivisering 
Bærekraftig og effektiv bruk av kommunens bygningsarealer er et komplekst og 

langvarig arbeid. Det er mange tjenester, lokaler og behov som inngår, det er 
varierende kvalitet på byggene og det er en krevende logistikk for å få alt og alle 

på plass. For å komme fram til langsiktige og varige løsninger må det derfor 
brukes en del midlertidige løsninger på kort sikt.   
Anbefalt alternativ i vedlagt rapport om arealeffektivisering er innarbeidet med 

økonomiske konsekvenser i Handlingsprogrammet 2023-2026. Dersom 
forutsetningene som er grunnlaget for anbefalt alternativ endres, vil det få en 

økonomisk og arealmessig konsekvens.  
 
Vedlagt følger sluttrapporten fra prosjekt “Bærekraftig og effektiv bruk av 

kommunens bygningsarealer” samt notatet «Barnehage på Åsgård skole: Økt 
kapasitet og grunnlag for utsatt investering i ny barnehage». 

 
Samlokalisering av helsestasjonen 
Kommunedirektøren foreslår å samlokalisere helsestasjonene (0-5 år).  Samtidig 

styrkes skolehelsetjenesten i hele kommunen slik at helsesykepleier er 
tilgjengelig på ungdomsskolene 5 dager i uken. Kommunedirektøren foreslår å 

styrke skolehelsetjenesten med en stilling og dekke dette med ufordelt reserve. 
Lokaler som frigjøres ved Nordbytun ungdomsskole skal bidra til bedre tilpasset 

opplæring og varierte aktiviteter ved skolen.   
 
Energieffektivisering 

Kommunedirektøren foreslår en stor satsing på energieffektivisering. Tiltakene er 
beskrevet i vedlagte notat og økonomiske effekter er innarbeidet i 

Handlingsprogrammet. Gjennomføring av tiltakene er en forutsetning for at 
kommunen skal nærmere seg målene i klimabudsjettet.  
 

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer  
Det er innarbeidet eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer med 2 promille i 

planperioden. Bunnfradraget er foreslått redusert fra 1 mill. kr til 0,5 mill. kr i 
2023 og 2024. Redusert bunnfradrag antas å øke inntektene med 4-5 mill. kr. 
Det er budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på bolig og 

fritidseiendommer på 41,5 mill. kr i 2023. Deretter er det budsjettert med en 
årlig økning på 0,5 mill. kr som følge av nye boliger og årlig prisjustering av tall 
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for boligverdi fra skatteetaten. Fra 2025 er det lagt til grunn at bunnfradraget 
øker igjen til 1 mill. kr, og inntektene vil da reduseres.  
 
Alternativer: 
Kommunedirektøren har ikke innarbeidet alternative innsparinger. På grunn av 

den krevende økonomiske situasjonen med økter priser og renter er det allerede 
innarbeidet betydelige innsparinger.  Alternativer som kan vurderes er en økning 

av eiendomsskatten opp til 3 promille i 2023, samt ytterligere innsparinger 
knyttet til skolestruktur, jf. skolebehovsplanen.  
 

Dersom forutsetningene som er grunnlaget for anbefalt alternativ for 
arealeffektivisering endres, vil det få en økonomisk og arealmessig konsekvens. 

Det er mange nyanser her, men det gi kan gi en antatt økt kostnad på ca. 35 
mill. kr samt økt arealbruk på 4 085 m2 dersom ingen tiltak gjennomføres.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med 

budsjett 20223 og økonomiplan 2023-2026, vedtas. 
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HTP-46/22 
Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer i Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Karoline Dahl Myrstad Saksnr.:  22/03117-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 46/22 09.11.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

 
Revidert” Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune”, 

datert 05.10.2022, legges ut på høring til berørte offentlige og private parter. 
 
 

Ås, 21.10.2022 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 

  
 

Tidligere politisk behandling: 
Tidligere forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer K-sak 65/11.  
Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer K-sak 73/13. 

 
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Ny forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 
2. Eksisterende Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 

3. Endringslogg for eksisterende og ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt i K-sak 

73/13. 
 

Administrasjonen har gjort noen tilføyelser/endringer i eksisterende forskrift. 
Tilføyelser og endringer er lagt inn på bakgrunn av erfaringer knyttet til 
kommunens bruk av forskriften, samt løpende dialog med de som leser og 

benytter forskriften i forbindelse med utbygging i kommunen. I henhold til 
Forvaltningsloven § 37 første ledd, skal Forvaltningsorganet påse at et vedtak er 

så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
 

Enhet for kommunalteknikk ønsker eventuelle innspill fra politisk hold før høring. 
Denne vil behandles i HTP og endelig vedtas i kommunestyret etter 
høringsinnspill. 

 
 

Fakta og vurderinger i saken: 
 
 

Oversikt over endringer i forhold til gjeldende forskrift: 
 

 
1. § 6-5 utgår og erstattes av ny § 6-4. Ved utskilling av tomt har eieren 

normalt ikke vært med på å betale opparbeidelseskostnader for 

kommunalt vann og avløpsnett, og skal betale høy sats. Dette er 
budskapet i dagens forskrift, men stadige henvendelser fra usikre 

utbyggere er et signal om at ordlyden må være tydeligere enn i dag. 
Dersom det er nødvendig med opparbeiding på kommunalt hovednett 
betaler tiltakshaver lav sats etter nye § 6-4. 

 
2. § 6-4 utgår, og erstattes av ny § 6-5. Innholdet er det samme som i 

eksisterende § 6-4, men tidsbegrensningen på antall år en eiendom har 
rett på lav sats for tilknytningsgebyr er ny. Vi mener at retten til lav sats 
må gjelde for den utbyggingen som skjer i forbindelse med etableringen 

av kommunale vann og avløpsledninger, og at retten ikke kan følge 
eiendommen(e) i et lengre tidsperspektiv enn 5 år etter kommunal 

overtakelse av anlegget. Kommunens bruker i dag tid og ressurser på å 
følge opp avtaler om opparbeidelseskostnader langt tilbake i tid. 
 

3. § 8-2 utgår, da innholdet er en repetisjon av § 7-10. 
 

4. § 10-1 og 10-2 utgår, da innholdet er hjemlet i plan og bygningsloven, 
forurensningsloven og kommunens standard abonnementsvilkår for vann 
og avløp. Kommunen benytter ikke lokal forskrift for å gi pålegg om 

utbedringer av privat vann og avløpsanlegg. Av hensyn til fremtidige 
endringer i norsk lovverk bør vi unngå å vise til paragrafer i lokal forskrift. 

Tekst i forskrift per i dag viser til utgått lovverk. 
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5. § 10-2 er ny. I kommunens gebyrregulativ er det fastsatt et gebyr som 
ilegges abonnent dersom vannmåler ikke tilbakeleveres ved rivning av 

bygninger. Gebyret er et insitament for å sikre at kunden avslutter sitt 
vann- og avløpsabonnement, samt at vann- og avløpsledninger tilknyttet 
revet bygning avsluttes på forsvarlig vis (plan og bygningslovens § 31-3). 

Det er nødvendig å hjemle sanksjonen i forskrift for å kunne ilegge 
gebyret. 

 
6. §11-2 punkt 10 utgår. Kommunen har ikke en bestemmelse som det vises 

til i dette punktet per i dag, og vi mener bestemmelsen allerede er dekket 

av § 11-1. 
 

7. § 12-2 utgår. Innholdet er flyttet til §12-1. Nytt i §12-1 er en presisering 
av at kommunen forholder seg til plan og bygningslovens definisjon av 

midlertidige tiltak. 
 

8. I § 12-4 er siste setning ny. Paragrafen omhandler depositum, så 

setningen kan synes som overflødig. Vi mener allikevel det er nødvendig å 
presisere at kommunen beholder innbetalt depositum dersom vann og 

avløpsanlegget forlates på et uforsvarlig vis, slik at kommunen må bruke 
ressurser på å utføre jobben, eller når vannmåler ikke tilbakeleveres til 
kommunen.  

 
I tillegg er det gjort mindre endringer av mer redaksjonell karakter.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Endringene i kapittel 6 er presiseringer knyttet til enhetens bruk av ressurser. I 
dag går mye tid med til å oppklare hensikten bak eksisterende §6-4, både før og 

etter faktura er sendt til eier av eiendommen. I og med at ordlyden skaper 
misforståelser og usikkerhet for utbygger, ser vi behovet for å presisere denne 
paragrafen.  

 
Enhet for kommunalteknikk opplever i dag at det er ressurskrevende å følge opp 

eldre bidrag til opparbeidelse av kommunalt nett, 10, 20 og 30 år tilbake i tid. Vi 
foreslår derfor en tidsbegrensning på hvor mange år en eiendom har rett til lav 
sats på tilknytningsgebyr etter § 6-5. Vi har satt denne begrensningen til 5 år. 

Det vil i praksis si at alle nye og planlagte bygg på den aktuelle eiendommen 
som gis igangsettelsestillatelse innen 5 år etter kommunal overtakelse av 

ledningene har rett på lav sats på tilknytningsgebyret. 
 
Sanksjonene i kapittel 10 er lagt inn av to årsaker. Hvis en vannmåler ikke 

innleveres, og vann- og avløpsabonnementet ikke avsluttes vil gebyrene løpe 
også etter bygget er revet. Vi ønsker ikke å bruke enhetens ressurser på retting 

av fakturaer og stipulering av vannforbruk.  
 
Et gebyr for manglende innlevering av vannmåler etter § 10-2 og tilbakeholdelse 

av depositum etter § 12-3 kan også fungere som et virkemiddel for å sikre at 
frakoblede vann og avløpsanlegg avsluttes på et forsvarlig vis. Hvis ikke vann- 

og avløpsledningene plugges på hovedledningen, risikerer vi forurensning fra 
spillvannsledning og vannlekkasjer fra vannledningen. Vann brukt utenom 

abonnent er vann kommunen bekoster, og en lekkasje er derfor svært kostbart. 
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Hvis kommunen lokaliserer vann- og avløpsanlegg som er forlatt uten at 
ledningene er plugget, bruker kommunen ressurser på å utføre jobben selv.  

 
Miljømessige konsekvenser: 
En avløpsledning som er forlatt uten å være plugget på kommunal hovedledning, 

kan potensielt lekke spillvann. I tillegg vil overvann lekke inn i 
spillvannsledningen. Økt vannføring i spillvannsledningen kan lede til overløp fra 

pumpestasjoner. Dette påvirker vannmiljøet negativt.  
 
På en vannledning som har tilsvarende uforsvarlig frakobling vil det kunne 

oppstå tilbakeslag på ledningen, det vil si at regnvann/spillvann suges inn i 
drikkevannsnettet. Som nevnt i forrige kapittel er sanksjon i ny § 10-2 og 12-3 

innført for å oppfordre til forsvarlig frakobling av ledninger som skal 
avsluttes/legges ned. 

 
Alternativer: 
Nei 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Endringer og tilføyelser er lagt inn med hensyn til forutsigbarhet for eksterne 
parter, samt forenkle saksbehandlingen for kommunen som håndhever 
forskriften. Hovedutvalg for teknikk og plan melder om eventuelle innspill til 

forskriftsendringene som foreligger. Forskriften legges ut på høring til offentlige 
og berørte parter før den endelig vedtas av kommunestyret. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

 
Forskriften trer i kraft 01.01.2024. 
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HTP-47/22 
Høringsutkast - Vei- og gatenormal 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  22/00600-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 47/22 09.11.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Høringsutkast for Vei- og gatenormal datert 20.10.2022 sendes ut på offentlig 
høring med kunngjøring på kommunens nettside. 

 
 

 
Ås, 20.10.2022 
 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke  
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
 

Vedlegg: 
Høringsutkast - Vei- og gatenormal for Ås kommune 20.10.2022 

Veinorm Ås kommune 28.08.1985 
Vedtak HTM, 21092016, Sak 57/16, Veigrøfter langs kommunale veier 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vedtaket legges ved høringsutkastet i forbindelse med høringen  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommunes gjeldende veinorm er moden for revidering. Det er utarbeidet et 
høringsforslag for ny vei- og gatenormal som nå skal sendes ut på høring. 

Normalen er et viktig kravdokument for blant annet kommunale saksbehandlere 
og alle som skal planlegge, prosjektere og bygge veier og gater i Ås kommune. 

 
Fakta i saken: 
Ås kommunes gjeldende veinorm ble vedtatt i august 1985. Siden da har det 

vært store endringer knyttet til vei, veioppbygging og samfunnet for øvrig, slik at 
det er behov for å revidere normen slik at den kan passe dagens situasjon. Vei- 

og gatenormen er et kravdokument for rådgivende ingeniører, utbyggere, 
kommunale saksbehandlere og andre som skal planlegge, prosjektere, bygge, 

vedlikeholde og drifte vei- og gatenettet i Ås kommune.  
 
Statens vegvesen sine vegnormaler (håndbøker) benyttes som standard i Ås 

kommune. Kravene gjelder for alle offentlige veier og gater. Vei- og gatenorm for 
Ås kommune beskriver standardkrav der det er gjort noen lokale unntak. Ås 

kommune har i tillegg flere andre veiledere og retningslinjer som beskriver 
hvordan det kommunale veinettet skal være. Det er lagt inn henvisninger der det 
er relevant. 

 
Denne normen erstatter kommunens veinorm vedtatt 28. august 1985. I tillegg 

vil Vei- og gatenormalen erstatte tidligere vedtak i HTP 21.09.2016 angående 
grøfter langs kommunale veier (Saksnummer 57/16, Hovedutvalg for teknikk og 
miljø). Vei- og gatenormal for Ås kommune skal vedtas av kommunestyret og 

skal følges. I plan- og byggesaksprosessen kan det gjøres unntak fra 
bestemmelsene innenfor de rammer som er gitt i bindende forskrifter og 

vedtekter. Alle unntak/ avvik i forhold til normen skal begrunnes og særskilt 
godkjennes av kommunen. 
 

Vurdering: 
Høringsutkast til ny Vei- og gatenormal støtter seg til nasjonale håndbøker, med 

lokale unntak og presiseringer der det anses nødvendig. Normen setter krav til 
utforming av kommunens veinett, og også krav for kommunal overtakelse av vei 
i forbindelse med utbygging. Dette vil forenkle saksbehandling og oppfølgingen 

av rådgivende ingeniører og utbyggere i Ås kommune.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
En mer helhetlig kvalitet på kommunale veier vil på sikt medføre reduserte 
kostnader til drift og vedlikehold. Ved å stille tydelige krav til opparbeidelse og 

kvalitet ved overtakelse forhindrer man at kommunen overtar veistrekninger 
med dårlig kvalitet og med større behov for vedlikehold.  

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ved å stille tydelige krav til utforming av veier og gater vil man sikre at veiene 

bygges i henhold til nasjonale standarder, og dersom dette etterfølges vil 
levetiden på veier og gater øke. Med riktig veioppbygging fra starten vil man 

forhindre/forsinke skader som vanninntrengning, teleskader og hjulspor. Dette 
vil medføre at reasfaltering ikke er nødvendig like ofte på en vei med dårlig 

veioppbygging.  
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Alternativer: 

1. Vei- og gatenormalen sendes ut på høring med følgende endringer: 
(Beskriv endringer) 

2. Vei- og gatenormalen sendes ikke på høring (Begrunnelse) 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Vei- og gatenormal datert 20.10.2022 sendes ut på offentlig høring. Vei- og 
gatenormalen støtter seg til Statens vegvesens håndbøker og tilhørende 

veiledninger, med lokale tilpasninger der det anses nødvendig.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-48/22 
R-345 - Detaljregulering for Langbakken (B3) - 
Førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  21/04067-11 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 34/22 08.11.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 48/22 09.11.2022 

 

 

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-345 for 

Langbakken (B3), som vist på kart datert 19.10.2022, bestemmelser datert 
25.10.22 og planbeskrivelse datert 25.10.2022 med følgende endringer: 

 
1. Innenfor felt BBB1 tillates blokkbebyggelse eller rekkehus på 3-4 etasjer. 
2. Innenfor felt BBB3 skal det høyeste bygget i nord reduseres til 4 etasjer, 

som vist på figur 3 i saksframlegget. 
3. Innenfor felt BBB4 reduseres byggehøyder for bygg langs Langbakken til 

4-5 etasjer. 
4. Innenfor felt BKB reduseres byggehøyde til 6 etasjer. 
5. Det tillates ikke boliger under 36 m2 innenfor planområdet. 

 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse. 
 
Ås, 25.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss  Ellen Grepperud  

Kommunedirektør  Virksomhetsleder  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø, første gang  

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

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, datert 19.10.2022 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.2022 

3. Planbeskrivelse, datert 25.10.2022  
4. Illustrasjonshefte 

5. Illustrasjonsplan 
6. ROS-analyse 
7. Trafikkanalyse 

8. Støyutredning 
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9. Klimagassberegning 
10. Miljøprogram 

11. Naturkartlegging - biologisk mangfold 
12. Geoteknisk notat 
13. Tiltaksplan - forurensede masser 

14. Forhåndsuttalelser - forslagsstillers oppsummering og kommentarer 
15. VAO-Rammeplan 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser  

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Planforslaget omfatter delområde B3 i områdereguleringsplan for Ås  
sentralområde. Planområdet utgjør et areal på ca 20,6 daa og er lokalisert om 

lag 700 meter fra Ås stasjon.  
 
Forslaget legger til rette for at dagens bebyggelse kan erstattes med ny 

boligbebyggelse i kvartalsstruktur, samt en områdelekeplass på 1000 m2. 
 

Forslagsstiller er Ås byutvikling AS. Fagkyndig plankonsulent er DARK 

Arkitekter AS. 

 
Kommunedirektøren ber HTP være særlig oppmerksomme på at det foreslås 
avvik fra byggehøydene i områdeplanen, og vurdere om dette skal tillates. 

 
Om Planområdet: 

Dagens bruk  

 
Figur 1. Flyfoto av dagens bebyggelse 

Planområdet ligger midt i Langbakken industriområde. Eksisterende bebyggelse 
brukes til ulike næringsformål, som dyreklinikk, bilforhandler, overflateparkering 
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og parkering av trailere. Langbakken 20 huset tidligere en avdeling av Tine. Det 
er ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet.  

 
Føringer i områdeplan for Ås sentralområde  
Planområdet omfatter felt B3 i områdeplanen, samt grøntområdet G3 i nord. Felt 

B3 er regulert til boligformål med en utnyttelsesgrad på maks 150 % BRA, og 

høyder mellom 3-6 etasjer. Det skal etableres en områdelekeplass på 1000 m² 

innenfor planområdet.  

 
Planområdet er angitt med hensynssone H390_1 – fare for forurenset grunn, 
med krav om kartlegging av grunnforhold. 

 

 
Figur 2. Utsnitt fra områderegulering for Ås sentralområde 

I områdeplanen er det regulert ny sykkelvei med fortau langs Langbakkens  
østside. Sykkelveien skal være tre meter bred, og fortauet to meter bredt. På 

vestsiden av Langbakken er det regulert et fortau med 2 meters bredde. 
 

Om planforslaget: 
Bebyggelse, utnyttelse og høyder  
Planområdet foreslås regulert til boligformål. Det foreslås hovedsakelig 

blokkbebyggelse i kvartalsstruktur, samt ett felt avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse nordvest i planområdet (BKS). Det avsettes også ett felt til 

kombinert bebyggelse (BKB), hvor det kan etableres en frittstående boligblokk 
med felleslokaler eller tjenesteyting i første etasje.  
 

Regulerte byggehøyder ligger mellom 3-8 etasjer, og fordeler seg som vist på 
side 26 i illustrasjonsheftet. Bebyggelsen skal utformes med variasjon i 

gesimshøyde, etter prinsippene som vist på side 29-30 i illustrasjonsheftet. I felt 
BKB tillates det trappehus og tekniske installasjoner på taket, innenfor den 
regulerte høyden i kartet.  

 
Samlet utnyttelse for planområdet er 27.300 m² BRA. Utnyttelsen tilsvarer ca 

150 % BRA. 
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Boligstørrelser og boligantall  

Planforslaget gir rom for ca. 8 rekkehus, 260-280 leiligheter og 90-110 enheter i 
bokollektiv. Totalt mellom 360 og 400 boliger innenfor planområdet.  
 

For rekkehusene er det sikret en minimumsstørrelse på 120 m². For 
leilighetsbebyggelsen foreslås det en størrelsesfordeling hvor maksimum 30 % 

av leilighetene kan være under 45 m² og minimum 25 % skal være større enn 
70 m². Minstestørrelsen for leiligheter er 36 m² BRA, med unntak av leiligheter i 
bokollektiv i felt BBB4. Innenfor BBB4 foreslås det en minstestørrelse på 18 m² 

per enhet, pluss fellesareal. 
 

Uteoppholdsareal og balkonger 
Vedlegg 5 viser utomhusplan for utearealene på tak og bakkeplan. Det skal 

opprettes en områdelekeplass sentralt i planområdet (o_BLK) som skal være 
offentlig. Det er i tillegg regulert utearealer for beboerne internt i 
gårdsrommene, på tak og på balkonger. I felt BBB3 gis det mulighet for at 250 

m² av uteoppholdsarealet kan etableres som klimatisert oppholdsareal 
(vinterhage). 

 
Grønnstruktur 
Planforslaget viderefører regulert grønnstruktur (G3) i områdeplanen, nord i 

planområdet. Grønnstrukturen skal være en del av overvannshåndteringen i 
området, og kan i tillegg inngå i beregningen av uteoppholdsareal for 

planforslaget. 
 
Langs jernbanen er det regulert et grøntareal i områdeplanen (B2), som skal 

være en del av overvannshåndteringen i sentrum, og som skal opparbeides med 
en tursti. Dette arealet er ikke regulert i planforslaget, men er sikret som 

rekkefølgekrav.  
 
Sol- og skyggeforhold  

Sol- og skyggeforhold på utearealer er vist med illustrasjoner i vedlegg 4, s. 14-
16. Halvparten av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vår- og høstjevndøgn, 

inkludert halvparten av områdelekeplassen. Dette er i henhold til kravene i 
områdeplanen. Den laveste bebyggelsen er lagt mot vest, slik at solen slipper inn 
i uteområdene på ettermiddags- og kveldstid.  

 
Trafikk, adkomst og parkering 

Planområdet har adkomst for bil fra Myrveien i nord, og fra gatetunet f_SGT4 i 
syd. Langbakken har fartsgrense 30 km/t, og har en kombinert gang- og 
sykkelvei langs veiens østside. Planforslaget regulerer et fortau på 2 meter langs 

veiens vestside. Sykkelvei med fortau langs østsiden av Langbakken er ikke 
regulert i planforslaget, men sikres i rekkefølgebestemmelsene.  

 
Det reguleres gatetun inn til områdelekeplassen fra nord, syd og øst. Gatetunet 
o_SGT1 skal være offentlig, for å sikre allmenn tilgjengelighet til 

områdelekeplassen fra Langbakken.  
 

Parkering for bil skal anlegges i kjeller under planområdet. 
Parkeringsbestemmelsene følger maksbestemmelsene i områdeplanen. Til 

sammen utgjør dette mellom 209 og 296 parkeringsplasser maksimum, avhengig 
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av størrelsen på leilighetene, pluss 36 gjesteparkeringsplasser. 
Illustrasjonsprosjektet legger til grunn 215 p-plasser totalt. 

 
Støy  
Planområdet er utsatt for støy fra jernbanen i vest og Langbakken i øst. 

Støyutredningen (vedlegg 8) viser at fasadene mot Langbakken, og deler av 
fasadene mot jernbanen vil bli liggende i gul støysone. Boligene som ligger med 

støyutsatt fasade mot Langbakken vil kunne oppnå kvalitetskriteriene for støy 
ved at boenhetene får tilgang til stille side.  
 

Trinnvis utvikling 
Forslagsstiller ønsker å gjennomføre prosjektet i fire byggetrinn, som vist i 

planbeskrivelsen, side 28. Planbestemmelsene sikrer at halvparten av 
områdelekeplassen opparbeides ved byggetrinn 2. 

 
Grunnforhold 
Gjennomførte grunnundersøkelser vurderer at områdestabiliteten er 

tilfredsstillende innenfor planområdet. 
 

Det er avdekket små funn av forurensede masser enkelte steder innenfor 
planområdet, hvorav ett punkt har forurensing som er i konflikt med generelle 
akseptkriterier. Forurensede masser som fjernes fra eiendommen må leveres til 

godkjent mottak. Det er utarbeidet en overordnet tiltaksplan for forurensede 
masser som er vedlagt planforslaget. 

 
Overvann 
Blågrønn faktor for området er regulert til 0,7. Vedlagte VAO-rammeplan viser 

hvordan overvann skal håndteres i planområdet. 
 

Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde  
Oppfølging av kvalitetsprogrammet er redegjort for i planbeskrivelsen fra side 
30.  

 
Uttalelser til varsel om oppstart 

Det ble mottatt 6 uttalelser til varsel om oppstart.  
 
Statsforvalteren i Oslo og Akershus påpeker viktige overordnede hensyn som 

skal inngå i planarbeidet, samt konkrete utredninger som forventes gjennomført. 
Herunder barn og unges interesser, vurdering av områdestabilitet og overvann, 

tiltak mot støy, grunnforurensning, og biologisk mangfold langs Hogstvetbekken.  
 
Viken fylkeskommune uttaler seg om medvirkning, krav til trafikkanalyse, 

trafikksikkerhet, parkering, sykkel og gange. De ber om at planforslaget vurderer 
og illustrerer fjernvirkningene av ny bebyggelse for kulturlandskapet og 

verneverdig bebyggelse rundt, særlig fra Kajaområdet og Gamleveien. 
 
Bane NOR minner om at alle byggetiltak innen 30 meter fra nærmeste spors 

midtlinje krever tillatelse fra Bane NOR jf. jernbanelovens § 10. Støyforholdene 
for boligene må ivaretas. Jernbanen må sikres mot naturfare gjennom krav om 

geotekniske vurderinger, overvannshåndtering og klimatilpasning. 
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Follo Brannvesen og Follo Ren viser til veiledere og relevante krav som må følges 
opp i planforslaget. Elvia fremmer ønske om konkrete bestemmelser og et ønske 

om avklaring av effektbehov underveis i planprosessen.  
 
Forslagsstillers oppsummering og kommentarer til mottatte uttalelser ligger i 

vedlegg 14. 
 

Kommunedirektøren mener at uttalelsene er fulgt opp i planforslaget, og viser til 
vurderingen under. 
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Plangrep 

Kommunedirektøren mener det foreslåtte plangrepet gir en god og bymessig 
utforming av planområdet. Plangrepet vurderes å gi en god fordeling mellom 

private og felles utearealer i gårdsrommene, samtidig som alle deler av 
planområdet har tilgang til en sentralt plassert områdelekeplass som er allment 
tilgjengelig. Oppbygningen fra lavere bebyggelse i vest til høyere bebyggelse i 

øst, vurderes som gunstig med tanke på sol og skjerming mot støy fra 
jernbanen.  

 
Kommunedirektøren mener det er positivt at bebyggelsen innenfor BKB er 
trukket tilbake fra Langbakken, slik at fasaderekken langs veien brytes opp, og 

det skapes en forplass som fremstår som inviterende. 
 

Områdelekeplass 
I henhold til kvalitetsprogrammet skal områdelekeplassen plasseres og utformes 
slik at den tydelig inviterer til bruk. Kommunedirektøren mener dette er ivaretatt 

på en god måte, ved at lekeplassen blir tilgjengelig gjennom gatetun eller 
grønnstruktur fra alle himmelretninger. Det er særlig lagt vekt på å sikre et 

offentlig gatetun fra Langbakken, som samsvarer med den regulerte snarveien 
videre østover til idrettsplassen.  
 

Områdelekeplassen er tilbaketrukket fra vei og jernbane, og er dermed godt 
skjermet mot støy og trafikk. Kommunedirektøren mener dette er en god 

plassering av lekeplassen, men er samtidig opptatt av å unngå at lekeplassen 
privatiseres. Bygningene rundt lekeplassen skal derfor bidra til å gi området et 
offentlig preg. Det er sikret ved at deler av førsteetasjen i BKB skal brukes til 

fellesarealer eller tjenesteyting og at 50 % av fasaden skal være transparent. 
Balkonger som etableres mot områdelekeplassen skal ikke krage mer enn én 

meter ut fra fasaden.  
 
Områdelekeplassen skal utformes etter kommunens veileder for 

områdelekeplasser, som ble vedtatt i februar 2022. I veilederen karakteriseres 
denne lekeplassen som en Tumle-rumle-lekeplass, som primært skal være rettet 

mot småbarnsfamilier. Kommunedirektøren følger opp dette i forhandlingene om 
utbyggingsavtale.  
 

 
 

Byggehøyder  
Byggehøydene i planforslaget er vist i vedlegg 4. Planforslaget inneholder ett 

bygg på 8 etasjer, som utgjør et avvik fra høydene i områdeplanen. Resten av 
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byggehøydene er i tråd med områdeplanens føringer, og ligger mellom 3-6 
etasjer. 

 
Kommunedirektøren mener det er positivt at det er sikret stor variasjon i høyder, 
takform og skala i planforslaget, noe som gir lysinnslipp på utearealene og 

skaper estetiske kvaliteter i prosjektet. Kommunedirektøren er imidlertid 
skeptisk til byggehøyder opp mot 6 etasjer langs Langbakken, på tross av 

foreslåtte variasjoner i takform som skal gi inntrykk av lavere bebyggelse sett fra 
gateplan og vil anbefale at byggehøydene for langsgående bebyggelse langs 
Langbakken reduseres til maks 5 etasjer. 
 

Kommunedirektøren er positiv til at plangrepet hvor det er foreslått ett høyt 

bygg sentralt i området som vil fungere som et landemerke med tydelig 
markering av inngang til områdelekeplassen i området. Kommunedirektøren er 
imidlertid skeptisk til at et slikt bygg skal etableres med høyde på hele 8 etasjer 

innenfor planområdet, der det vises til områdeplanens bestemmelse om at det 
kan vurderes avvik for inntil 15 % av byggehøydene. Dersom 

avviksbestemmelsen skal benyttes, mener kommunedirektøren at dette er et 
eksempel på god gjennomføring, der det høyeste bygget inngår i et større 
område som ellers består av varierte byggehøyder og bygningstyper. 

Kommunedirektøren er likevel skeptisk til at avvik skal tillates i området, og vil 
anbefale at byggehøyden for det sentrale bygget reduseres til 6 etasjer og 

fortsatt fremstår som ett av de høyeste byggene i området. 
 

Kommunedirektøren anbefaler videre at byggehøydene syd og vest for 

områdelekeplassen reduseres. Det anbefales at hele felt BBB1 reguleres med 
høyder på 3-4 etasjer. Innenfor felt BBB3 anbefales det at høyeste bygg i nord 

reduseres til 4 etasjer. Byggene er markert på figur 3 under. Endringene 
anbefales for å sikre mer sol på områdelekeplassen og for å skape mer ensartede 
kvartaler. En lavere og smalere bygningstype i BBB1 kan også forbedre siktlinjen 

gjennom planområdet, fra Idrettsplassen til Åsmåsan. 
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Figur 3. Forslag til endringer i byggehøyder og bygningstype, jf. kommunedirektørens innstilling.  

Estetikk og utforming 
Kommunedirektøren mener at det er mange gode estetiske kvaliteter som vises i 

illustrasjonsprosjektet. For å sikre kvalitetene er det lagt inn bestemmelser om 
variasjon i gesimshøyder, takform, materialbruk, farger og fasadeutforming. Det 
er sikret at hovedmaterialene i fasadene skal være tre, puss, tegl eller 

skjermtegl, samt at de høyeste volumene rundt områdelekeplassen skal ha en 
felles materialbruk i varme toner, som vist i illustrasjonsmaterialet.  

 
Boligtyper 
Planforslaget legger til rette for en god variasjon av boligtyper, med både 

rekkehus og leiligheter av ulike størrelser. Planbeskrivelsen opplyser om at det 
kan etableres ca. 18 rekkehus. Kommunedirektøren bemerker at det kun er 8 av 

de illustrerte rekkehusene som ligger innenfor felt BKS og dermed er sikret i 
planforslaget. Innenfor felt BBB1 kan det etableres blokkbebyggelse på 3-4 
etasjer i tillegg til ett høyere bygg på 6 etasjer. Kommunedirektøren mener det 

bør vurderes om større deler av felt BBB1 kan reguleres til konsentrert 
småhusbebyggelse før andregangsbehandling. 

 
Kommunedirektøren er skeptisk til forslaget om bokollektiv med leiligheter ned til 

18 m2. Kommunedirektøren mener det ikke er redegjort godt nok for hvordan 
denne delen av prosjektet skal organiseres, både med tanke på størrelsen og 
bruken av fellesarealene, antall boliger per kollektiv og totalt, eierform og 

målgrupper. Kommunedirektøren er skeptisk til å legge til rette for et så stort 
omfang av leiligheter i bokollektiv uten å se en mer konkret prosjektidé med 

tilpassede bestemmelser. Dersom det er politisk ønskelig om å legge til rette for 
bokollektiv, ber kommunedirektøren om at HTP tar stilling til hvilke føringer som 
skal følges opp for denne delen av planforslaget. 
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Kombinert formål BKB 

Kommunedirektøren er positiv til at det tilrettelegges for en liten andel lokal 
tjenesteyting eller fellesfunksjoner innenfor planområdet, som kan støtte opp om 
bruken av områdelekeplassen og gatelivet i Langbakken.   

 
Sol og skygge 

Kommunedirektøren mener det er sikret gode solforhold på utearealene i 
planforslaget. Åpningen av bebyggelsen mot vest gjør at områdelekeplassen får 
tilstrekkelige solforhold til å oppfylle minimumskravene i områdeplanen. 

Kommunedirektørene mener likevel at byggehøydene bør reduseres syd og vest 
for områdelekeplassen, slik at solforholdene kan forbedres ytterligere. Dette er 

redegjort for over.  
 

Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra både vei og jernbane, og det må gjøres  
avbøtende tiltak for leilighetene som blir liggende med fasade i gul støysone. 

Planbestemmelsene sikrer at alle leilighetene får tilgang til stille side, med 
unntak av enkelte leiligheter i felt BKB og BBB4 som må løse støykravene 

gjennom tiltak for dempet fasade. Kommunedirektøren mener hensynet til støy 
er tilstrekkelig ivaretatt med disse bestemmelsene. 
 

Områdelekeplassen er plassert tett på ny boligbebyggelse, og kan på dager med 
mye aktivitet oppleves som en støykilde. Kommunedirektøren har vært opptatt 

av å sikre at lekeplassen skal utformes med støydempende materialer, for å 
begrense lydnivået.  
 

Trafikk 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget. Trafikkanalysen 

konkluderer med at kapasiteten i krysset Langbakken/fv. 152 fortsatt vil være 
god, selv med trafikken som genereres fra dette planområdet og utbyggingen 
lenger nord i Langbakken (B1) sammenlagt. Utbedring av krysset ligger inne som 

rekkefølgekrav, slik at det kan opparbeides når den samlede belastningen gjør 
det nødvendig.  

 
Bevaring av trær 
Det er ikke foreslått bevaring av trær innenfor planområdet. Planbeskrivelsen 

redegjør for at det er mulig å bevare en rekke med bjørketrær i vestre ende av 
f_GBG1 som kan inngå som en del av grønnstrukturen. Bjørketrær er ikke i 

henhold til bestemmelsen om allergivennlig beplantning, og kommunedirektøren 
har derfor ikke innstilt på at disse skal bevares.  
 

Tilpasning til nabobebyggelsen  
Nord og syd for planområdet er det avsatt områder til ny utbygging i  

områdeplanen. Planforslaget setter av areal til gatetun i  
syd som kan brukes som felles adkomst med felt BAA1, dersom det blir aktuelt.  
 

Øst for planområdet ligger Ås stadion, idrettshallen og modulskolen. 
Fjernvirkninger og siktlinjer fra idrettsplassen er illustrert på s. 23-24 i 

illustrasjonsvedlegget. Kommunedirektøren mener planforslaget kan bidra til en 
god innramming av idrettsplassen, gitt at det estetiske uttrykket som er illustrert 

opprettholdes.  
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Fjernvirkninger fra Gamleveien og fra Kaja er også studert. Planforslaget er ikke 

synlig fra disse ståstedene på grunn av eksisterende bebyggelse og beplantning. 
Om vinteren kan planforslaget være synlig fra Kaja-området. 
 

Oppfølging av kvalitetsprogrammet  
Planforslaget vurderes å følge opp kvalitetsprogrammet på en god måte. Grep 

som følger opp kvalitetsprogrammet er blant annet å sikre variasjon i boligtyper, 
byggehøyder, fargebruk, takform og fasadeutforming. Overordnet grønnstruktur 
og områdelekeplass er ivaretatt i plankartet.  

 
I henhold til kvalitetsprogrammet skal det sikres en siktlinje gjennom 

planområdet fra idrettsplassen til Åsmåsan. Siktlinjene i planforslaget er illustrert 
på s. 23-24 i illustrasjonsvedlegget. Kommunedirektøren mener hensynet kun er 

delvis ivaretatt, ettersom siktlinjene kun er synlige fra enkelte ståsteder. Dersom 
kommunedirektørens innstilling om endringer i byggehøydene vedtas, bør det 
ses på om også siktlinjene kan forbedres med lavere og smalere bygg. 

 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes på høring og offentlig 
ettersyn, med noen endringer i byggehøyder og minstestørrelse på boliger. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-49/22 
Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Klage på avslag på 
søknad om ny enebolig 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  22/02104-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 49/22 09.11.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

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

 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 

fremgår av vedtak av 07.09.2022.  
 

Vedtak av 07.09.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
Ås, 21.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                Virksomhetsleder 

                                                          Samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Vedlegg: 
1. Klage på vedtak 
2. Avslag på søknad 

3. Situasjonsplan 
4. Plantegning 

5. Snittegning 
7. Fasader - sør 
8. Fasader - øst  

9. Fasader - nord 
10. Fasader - vest 

11. Kart -hage 
12. Saksfremlegg - reguleringsplan R-182 
13. Uttalelse fra Viken fylkeskommune i forbindelse med sak 21/02546 

14. Planbeskrivelse - reguleringsplan R-182 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter i saken  
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Saksbehandler sender vedtaket til: 

Ansvarlig søker – Drøbak Arkitektkontor AS 
Tiltakshaver – Finvold Prosjekt Consult AS 
Viken fylkeskommune – Regional kulturminnemyndighet  

 
 

Saksutredning 
 
Sammendrag: 

Saken gjelder klage på bygningsmyndighetens vedtak om avslag på 
rammesøknad om oppføring av enebolig på Kirkeveien 15. Avslaget er begrunnet 

med at oppføringen av boligen er i strid med reguleringsplan R-182 bestemmelse 
2 område SBb-1 tredje kulepunkt der det fremgår at «eksisterende terreng, hage 

og vegetasjon av betydning for miljøet skal søkes bevart».  
 
Vedtak om avslag er påklaget. Klager anfører i hovedsak at både kommunen og 

fylkeskommunen har tolket reguleringsplanens intensjon feil ved å legge til 
grunn at reguleringsplanen skal tolkes som en verneplan. Videre anføres det at 

tiltaket ikke er i strid med reguleringsplan R-182 bestemmelse 2 område SBb-1 
tredje kulepunkt.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 
momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 07.09.2022, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Fakta i saken: 

Utbygging på eiendommen gnr. 41 bnr. 174 – Kirkeveien 15 har vært behandlet 
flere ganger.  

 
Det er i sak 19/03937 (søknad 1) tidligere søkt om å oppføre tre nye eneboliger 
øst for den eksisterende boligen. Søknaden ble avslått den 23.04.2020.  

 
I sak 21/02546 (søknad 2) ble det søkt om rammetillatelse for oppføring av tre 

eneboliger. I søknaden var bygg A plassert øst for eksisterende bolig, bygg B 
plassert sørøst for eksisterende bolig og bygg C var plassert sørvest på 
eiendommen. Bygg C var plassert likt som i denne søknaden.  

Viken fylkeskommune vurderte at oppføringen av de tre boligene ikke ivaretok 
helheten i anlegget og samspillet mellom hus og hage. For å bevar helheten i 

anlegget ble det anbefalt at bygg C ble fjernet. På grunn av denne 
tilbakemeldingen reduserte søker tiltaket til å omfatte kun to eneboliger, bygg A 
og bygg B. Det foreligger rammetillatelse for bygg A og bygg B i sak 21/02546-

20, datert 12.01.2022.  
 

Kommunen mottok den 15.06.2022 søknad om rammetillatelse for oppføring av 
ny enebolig, bygg C (søknad 3). 
 

Bygningsmyndigheten har avslått søknaden (vedlegg 2) med hjemmel i 
reguleringsplan R-182 punkt 2 område SBb-1 tredje kulepunkt. I begrunnelsen 

er det blant annet vist til at «utbyggingen med hus C vil ødelegge helheten i 
anlegget som er regulert til spesialområde bevaring/boliger og samspillet mellom 

hus og hage».  
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Vedtaket er påklaget. 

 
Klagens innhold (vedlegg 1) 
Klager anfører i hovedsak at reguleringsplanen ikke er en verneplan slik klager 

mener bygningsmyndighetene og fylkeskommunen har lagt til grunn. Det anføres 
at området er regulert til spesialområde med formål bevaring og utbygging. 

Klager mener således at bygningsmyndigheten har basert sitt avslag på feil 
anvendelse av reguleringsplanens bestemmelser og at anvendelsen er i strid med 
intensjonen bak planen. 

 
Klager viser til reguleringsplanens saksfremlegg (vedlegg 12) og planbeskrivelse 

(vedlegg 14), og anfører at reguleringsplanens intensjon er å gi rom for en viss 
boligutvikling samt å ivareta bevaringshensyn som er viktige for miljøet.  

 
Klager anfører at den relativt lave utnyttelsesgraden på 15 prosent skal sikre en 
viss bevaring.  

Videre påpeker klager at dersom intensjonen bak reguleringsplanen var å være 
en verneplan ville det ikke vært gitt rivetillatelse til «Kommandanten» i 2018 

eller tillatt etablert barnehage innenfor arealet Sp-1 Park. 
 
Klager anfører at bygningsmyndighetens vurderinger i avslagsvedtaket 

inneholder motstrid. Det vises til at det i vedtaket innledningsvis vurderes at 
bygg C harmonerer med de bevaringsverdige bygningene, men at 

bygningsmyndigheten videre vurderer at bygg C ved sin plassering sørvest på 
eiendommen går på bekostning av de bevaringsverdige bygningene og samspillet 
på hele eiendommen. 

 
Klager mener at bygg C er plassert på en skånsom måte med tanke på 

eksisterende bolig, terreng, hage og vegetasjon av betydning for miljøet.  
Videre er klager ikke enig i at tiltaket, bygg C, er en omfattende utbygging og 
mener at tiltaket er i tråd med R-182 punkt 2 område SBb-1 tredje kulepunkt. 

Klager begrunner dette med følgende:  
 «Terreng endres svært lite ifm. tiltaket. Intern adkomst og snuareal på 

eiendommen til tiltaket gjøres med svært liten endring av terreng, og med 
et kjørbart areal av armert gress eller lignende vil arealet oppleves som 
grønt/gressplen.»  

 «Eksisterende vegetasjon bevares i all hovedsak. Kun opparbeidet plen og 
tre frukttrær fjernes til fordel for tiltaket. Hekk langs tomtegrense mot vei 

reetableres, slik at mistet hagerom mot syd blir gjenskapt.» 
 «Tiltaket er tilpasset med hensyn til å bevare eksisterende karakteristiske 

hagerom, slik at hagens romlige kvaliteter med vegetasjon opprettholdes 

med sine rette, stramme og avgrensede linjer og hekker. Tiltaket berører 
kun sydøstre del av hagerom, slik at hagerommets funksjon som 

«forhage» fortsatt eksponeres.» 
 ««Midthage» med indre hagerom/platå rundt eksisterende bolig og uthus 

bevares, slik at hagekomposisjonen fortsatt er klart lesbar og 

opprettholder samspillet mellom hus og hage.» 
 «Hus C er plassert på nedre platå i hageanlegget og mellom de 

avgrensende hekkene som definerer anlegget. Det er ikke gjort 
terrenginngrep slik at opplevelsen av et nytt bygg mellom ytre hekk og 

hekkene som definerer de ulike nivåer og soner innenfor opprettholdes. 
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Både terreng og hage av betydning for miljøet ivaretas med planlagt 
plassering av hus C. I tillegg er vegetasjon av betydning for miljøet 

beholdt. Det er spesielt hekkene som definerer hagen, men også større 
«prydtrær» som inngår i hagen. Kun eldre nyttevekster i ytre hage, som, 
ref. fylkeskommunen, er preget av manglende skjøtsel, er fjernet.» 

 
Vedrørende tidligere uttalelse fra Viken fylkeskommune påpeker klager at det 

ikke er innhentet ny uttalelse fra fylkeskommunen til denne saken, men at 
uttalelsen er fra søknad 2. Klager anfører at «fylkeskommunen uttaler seg ut fra 
et ønske om å verne boligen fra 1930 tallet med tilhørende hageanlegget fordi 

det ble anlagt etter Olav L. Moens hageplan. Olav L. Moen var en kjent størrelse 
innen landskapsplanlegging, og de viktigste anleggene, hvor bl.a. hageanlegget 

til UMB er ett av de viktigste.» 
 

Uttalelse fra Viken fylkeskommune til sak 21/02546 
I forbindelse med søknad 2 er det innhentet uttalelse fra Viken fylkeskommune 
som regional kulturminnemyndighet.  

 
Fylkeskommunen skriver at «prinsippet for utformingen av hagen tilsvarer Moens 

plan for boligtomtene i Kajaområdet noen år tidligere. Den har et indre hagerom 
omgitt av en ytre hage med nyttevekster og rammeplanting med hekker av 
spirea eller mispel. Alle linjer er rette og stramme. Området på nordøstsiden av 

huset er en gammel frukthage. Utad har hagen vært rammet inn med en klippet 
granhekk som delvis er bevart.» 

 
Fylkeskommunen vurderer så at «bolighuset, garasjen og hagen i Kirkeveien 15 
er bevaringsverdig fordi det er et helhetlig og svært godt bevart anlegg fra 1930-

tallet, og fordi det er knyttet til Olav L. Moen, som er en av de fremste 
hagekunstnerne i norsk landskapsarkitekturhistorie. Ut fra dette vurderer vi at 

eiendommen er et kulturhistorisk anlegg av nasjonal interesse.» 
 
Viken vurderer at boligene «harmonerer med de bevaringsverdige bygningene og 

at tiltakets omfang også er innenfor tillatt BYA og tillatte byggehøyder».  
De vurderer likevel at «forslaget ikke ivaretar helheten i anlegget og samspillet 

mellom hus og hage. Det er positivt at den indre hagen omkring eksisterende 
bolighus blir bevart, men mye av den den ytre hagen med nyttevekster som ble 
anlagt etter Olav L. Moens hageplan blir bygget ned og endret. Vi vurderer at 

dette ikke er i tråd med bestemmelsene som sier at eksisterende terreng, hage 
og vegetasjon av betydning for miljøet skal søkes bevart.» 

 

På bakgrunn av dette uttalte Viken fylkeskommune at «for å ivareta mer av 
helheten i anlegget, mener vi at utbyggingen bør reduseres. Vi vil spesielt 

anbefale at hus C nederst i hagen ut mot Kirkeveien tas ut.»  

Viken fylkeskommune varslet også at dersom tiltaket i sin helhet, altså oppføring 

av 3 eneboliger, ble tillatt utbygd ville de vurdere å legge saken fram for 
fylkesrådet med forslag om å klage på vedtaket. 

 

Vurdering: 
Reguleringsplan for «Kommandanten» m.m. – NLH (R-182) ble vedtatt 

22.09.1999. I reguleringsplanen bestemmelse 2 område SBb-1 tredje kulepunkt 
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fremgår det at «eksisterende terreng, hage og vegetasjon av betydning for 
miljøet skal søkes bevart». 

I saksfremlegget (datert 11.02.1999) (vedlegg 12) utarbeidet i forbindelse med 
reguleringsplanen fremgår det at planen har som hensikt å legge til rette for 
boligbygging i tilknytning til eiendommen «Kommandanten» og til fortetting «på 

et par boligeiendommer langs Kongeveien».  Videre fremgår det at 
hovedhensikten med planen «er å legge til rette for en viss utbygging, noe som 

riktignok endrer miljøet, men det settes krav til tilpassing til miljø og 
bebyggelse».  
I planbeskrivelsen til reguleringsplanen datert 26.05.99 (vedlegg 14) fremgår det 

at «spesialområdet for bevaring/boliger SBb-1 [er] regulert for å ivareta dagens 
eneboligsituasjon, men det er gjennom den foreslåtte utnyttelsesgrad lagt til 

rette for noe utvidelse av boligmassen. I tillegg er hensikten å gi hageanlegget et 
visst vern.» 

 
På bakgrunn av dette er kommunedirektøren enig med klager om at planen ikke 
er en «ren» verneplan der det ikke tillates utbygging, og er således enig i at 

planen skal åpne for en viss boligutvikling.  
Kommunedirektøren vurderer imidlertid at planens hensikt er at det tillates en 

viss boligutvikling, men at denne ikke skal gå på bekostning av bevaringsverdig 
bebyggelse og hageanlegg.  
 

Klager har lagt til grunn at det gjøres svært få terrengendringer og at 
eksisterende vegetasjon i all hovedsak bevares, med unntak av opparbeidet plen 

og tre frukttrær som fjernes til fordel for tiltaket. 
Kommunedirektøren vurderer at terreng og vegetasjon i stor grad bevares ved 
omsøkte tiltak.   

 
Kommunedirektøren viser til at ved å tillate oppføring av bygg C vil opplevelsen 

av et stort og luftig hageanlegg forsvinne. På den delen av eiendommen som det 
søkes oppført ny enebolig er det i dag en stor forhage som skaper åpenhet og 
romslighet i hagen. Slik hagen var før utbygging var både bakhage og forhage fri 

for bebyggelse. Det er gitt tillatelse til oppføring av boliger i bakhage og i deler 
av midthage. Ved å tillate ytterligere utbygging i forhage vil alle deler av hagen 

være bebygd med bolig. Kommunedirektøren vurderer at dette vil gå på 
bekostning av hageanlegget ved at eiendommen ikke lenger har en hage med 
større luftige områder. Ved å gi tillatelse til oppføring av bygg C vil helheten i 

hageanlegget bli skadelidende, og det vurderes at ved oppføring av bygg C vil 
den totale utbyggingen på eiendommen være så omfattende at hageanlegget 

som sådan ikke blir bevart. Det vises også til fylkeskommunens uttalelse der det 
vurderes at oppføring av tre nye eneboliger på eiendommen medfører at 
helheten i anlegget og samspillet mellom hus og hage ikke ivaretas.  

 
På bakgrunn av dette er kommunedirektøren ikke enig med klager i at 

avslagsvedtaket er fattet i strid med hensikten med planen og bestemmelse 2 
område SBb-1 tredje kulepunkt. Kommunedirektøren mener tvert imot at ved en 
slik forståelse og ved de gitte vedtakene har kommunen handlet i tråd med 

intensjonen i planen, nemlig boligutvikling og bevaring. Kommunedirektøren 
vurderer at avslagsvedtaket er i tråd med reguleringsbestemmelsen og hensikten 

bak reguleringsplanen.  
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Klager har anført at vurderingen i avslagsvedtaket er sprikende ved at det først 
er lagt til grunn at kommunen vurderer at bygg C harmonerer med de 

bevaringsverdige bygningene, for så å vurdere at bygg C ved sin plassering 
sørvest på eiendommen går på bekostning av de bevaringsverdige bygningene 
og samspillet på hele eiendommen. 

Kommunedirektøren er ikke enig med klager i at dette er vurderinger som 
motsier hverandre. I den første vurderingen er det foretatt en vurdering om at 

bygg C rent arkitektonisk er tilpasset den bevaringsverdige boligen på 
eiendommen. I den neste vurderingen er det vurdert hvorvidt bygget er tilpasset 
omgivelsene og miljøet på eiendommen for øvrig.  
 

Vedrørende klagers merknad om at fylkeskommunen uttaler seg ut fra et ønske 
om å verne boligen med tilhørende hageanlegg fordi det er anlagt etter Olav L. 

Moens hageplan vurderer kommunedirektøren at fylkeskommunen har vurdert 
eiendommen helhetlig og vurdert det som et anlegg av nasjonal interesse. På 

bakgrunn av dette har fylkeskommunen vurdert at den omsøkte utbyggingen på 
eiendommen ikke vil bevare hageanlegget og derfor ikke være i tråd med 
reguleringsbestemmelsen.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren finner at klagerens anførsler ikke utgjør nye momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som framgår av vedtak 
07.09.2022, og klagen tas således ikke til følge. Konklusjonen begrunnes med at 

omsøkte tiltak er i strid med reguleringsplan R-182 bestemmelse 2 område SBb-
1 tredje kulepunkt. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen  
 

Kan vedtaket påklages?  
Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 

________________________________________________ 
Alternativ innstilling:  
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagernes anførsler utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 07.09.2022.  
 

Vedtak av 07.09.2022 oppheves og saken tas til ny behandling.  
 

Klagen tas således til følge.  
 
Hovedutvalget vektlegger følgende:  

(fyll inn begrunnelse her) 
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Økonomiske konsekvenser:  
I henhold til Forvaltningsloven § 36 har parter 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:  
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 
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HTP-50/22 
Gnr 79 bnr 9 - Garderveien 310 - Klage på avslag på 
søknad om ny driftsbygning 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  22/02077-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 50/22 09.11.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

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

 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 

fremgår av vedtak av 24.06.2022.  
 

Vedtak av 24.06.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
Ås, 21.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                Virksomhetsleder 

                                                          Samfunnsutvikling 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan  
Statsforvalteren i Oslo og Viken  
 

Vedlegg: 
1. Klage på avslagsvedtak  

2. Vedtak om avslag på søknad om driftsbygning 
3. Situasjonskart 
4. Uttalelse fra Follo landbrukskontor 

5. Fasadetegning  
6. Plan- og snittegning 

7. Oversiktskart 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter i saken  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Klager/tiltakshaver – Tor William Stubberud  
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Saksutredning 
 

Sammendrag: 
Saken gjelder klage på bygningsmyndighetens vedtak om avslag på søknad om 
oppføring av driftsbygning på Garderveien 310. Avslaget er begrunnet med at 

delen av eiendommen det søkes oppført driftsbygning er avsatt til formål LNF 
underformål b – areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse  

(heretter forkortet LNF b) og driftsbygning med BYA 200 m2 tillates ikke oppført 
på slik eiendom.   
 

Vedtak om avslag er påklaget av tiltakshaver. Klager anfører blant annet at 
driftsbygning bør plasseres på den del av eiendommen som er avsatt til formål 

LNF b slik at driftsbygning ikke plasseres på dyrket mark.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 
momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 24.06.2022, og 
anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
Fakta i saken: 

Kommunen mottok den 15.06.2022 søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett for oppføring av driftsbygning med BYA 200 m2 på gnr. 79 bnr. 9 – 
Garderveien 310.  

 
Eier skriver at omsøkte driftsbygning skal brukes som lager for utstyr, redskaper 

og kjøretøy som er nødvendig for å ivareta driveplikten av 
landbrukseiendommen. Eier viser blant annet til at bygget skal brukes til 
produksjon og lagring av ved, og eventuelt i fremtiden til produksjon og lagring 

av poteter og grønnsaker, og på sikt til bruk for å drive den fulldyrka jorda selv. 
 

Eksisterende bygg på eiendommen har BYA på omtrent 80 m2 og benyttes til 
driftsbygning/lager for utstyr og redskaper som eier allerede har. Eier uttrykker 
at «den eksisterende bygningen som er registret som en driftsbygning» ikke er 

en «driftsbygning i praksis, og har heller ikke vært det i tiden» eier har eid 
eiendommen siden 2003. Klager skriver videre at da klager overtok eiendommen 

inneholdt bygningen beboelses- /oppholdsrom, og det gjør det fortsatt. Videre 
uttrykkes det at bygningen ikke er egnet til deres behov for driftsbygning. 
 

Bygningsmyndigheten avslo søknaden den 24.06.2022 (vedlegg 2) med følgende 
begrunnelse: 

«Driftsbygninger er bygninger knyttet til drift av landbrukseiendommer. 
Den aktuelle eiendommen er ikke en landbrukseiendom og driftsbygninger 
kan derfor ikke oppføres.  

Eiendommen er en boligeiendom. Det omsøkte tiltaket behandles dermed 
som et uthus. Maksimalt tillatt bebygd areal for uthus på eiendommen er 

50 m2 (inkludert alle uthus). Omsøkt tiltak medfører at maksimalt tillatt 
bebygd areal overskrides.» 

 

Vedtaket er påklaget av tiltakshaver (vedlegg 1).  
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Klagens innhold 
Klager er ikke enig i bygningsmyndighetens vurdering om at eiendom gnr. 79 

bnr. 9 er en boligeiendom. Klager anfører at eiendommen er en 
landbrukseiendom. Klager skriver at han eier «jordbruksareal hvor det er 
driveplikt, men allikevel konkluderer Ås kommune med at jeg har en 

boligeiendom». Klager mener at dette er en feil tolkning av lovverket og 
gjeldende offisielle nasjonale retningslinjer.  

 
Klager viser videre til at hans eiendom som ligger vest for Garderveien er avsatt 
til formål LNF underformål a – areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (heretter 
forkortet LNF a) og delen av eiendommen som ligger øst for Garderveien er 

avsatt til formål LNF b. Klager skriver at omsøkte driftsbygning ønskes plassert 
øst for Garderveien på delen avsatt til formål LNF b slik at bygning ikke plasseres 

på dyrket mark. Klager viser til kommuneplanens bestemmelser gjeldende LNF a 
der det heter at «tiltak for landbruket skal plasseres og utformes slik at de 
passer best mulig inn i kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende 

bygningsmiljø, ikke hindrer allmenn ferdsel eler skader viktig naturmangfold. 
Slike tiltak skal søkes plassert på ikke-dyrkbar jord.» Klager mener at 

bestemmelsen tilsier at driftsbygning må plasseres på østsiden av Garderveien, 
altså på område avsatt til LNF b.  

 

Klager viser til at det på den delen av eiendommen som er avsatt til LNF b 
tillates det oppført blant annet garasje og uthus. Klager mener at dette også må 

bety at det kan tillates driftsbygning da det ikke står eksplisitt at det ikke er 
tillatt med oppføring av driftsbygning. Videre mener klager at et bygg med 50 m2 
ikke er stort nok til en driftsbygning og viser til at dette er merkelig da det etter 

jordlova er driveplikt på eiendommen.  
 

Videre påpeker klager at det fremgår av bestemmelsene at tilbygg til 
eksisterende bygg er tillatt, og må bety at eksisterende driftsbygning kan 
tilbygges uten at det kan avslås fra kommunen.  

 
Uttalelse fra Follo Landbrukskontor (vedlegg 4) 

Det foreligger en uttalelse fra Follo landbrukskontor der det blant annet fremgår 
følgende:  
 

«Med det arealgrunnlag som gnr 79 bnr 9 har blir den ut fra dette å regne som 
en landbrukseiendom. Eiendommen er for øvrig også registrert i 

landbruksregisteret.» 
 
«Etter landbrukssjefens vurdering er det ut fra opplysninger som er gitt i saken 

ikke behov for ytterligere landbruksbygg på eiendommen for å ivareta dagens 
produksjon på eiendommen. Eiendommens ressursgrunnlag med hensyn på 

vedproduksjon er også liten ved at det produktive skogarealet er på 0,5 dekar. 
Søker skriver at driftsbygningen planlegges mest ut fra framtidige planer og 
behov og skriver at det i fremtiden kan bli aktuelt med egen potet- og 

grønnsakproduksjon. Etter landbrukssjefens syn skal det ved vurdering om 
behovet for en driftsbygning ikke tas utgangspunkt i hva som eventuelt vil 

komme i framtiden, men ut ifra dagens drift og konkrete planer.»  
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Follo landbrukskontor konkluderer med «at oppføringen av omsøkte 
driftsbygning/lager på eiendommen gnr 79 bnr 9 ikke er et nødvendig tiltak ut 

fra dagens landbruksvirksomhet på eiendommen.»  
 
Vurdering: 

Eiendommen gnr. 79 bnr. 9 er en eiendom med totalt areal på 12247,20 m2.  
Eiendommen er avsatt til både formål LNF b og LNF a (se vedlegg 7). Det er 

dermed ulike bestemmelser i kommuneplanen som gjør seg gjeldende på ulike 
deler av eiendommen.  
 

Den delen av eiendommen der det er søkt om oppføring av driftsbygning er 
avsatt til LNF b. Bygningsmyndigheten må dermed ta utgangspunkt i 

kommuneplanens bestemmelse § 23.2 om LNF underformål b – areal for spredt 
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse for tiltak som omsøkes på denne delen av 

eiendommen. 
 
På delen av eiendommen der det omsøkte tiltaket ønskes plassert er det i dag en 

eksisterende enebolig og hus for dyr/landbrukslager/silo. Som eier påpeker selv 
er denne driftsbygningen i praksis ikke en driftsbygning og det opplyses at det er 

rom til beboelse i bygget.  
På grunn av den eksisterende bebyggelsen legges det til grunn at denne delen av 
eiendommen er avsatt til formål LNF spredt boligbebyggelse.  

 
I kommuneplanens bestemmelse om LNF b i § 23.2 andre ledd fremgår det at 

«for eksisterende bebyggelse [kan det] gis tillatelse til bygningsmessige tiltak 
som tilbygg, fasadeendringer, garasje og uthus». Videre fremgår det at 
«kommuneplanbestemmelsene i §§ 18-1, 18-2 og 18-3 gjelder når tillatelse til 

nevnte tiltak» er gitt.   
 

Bestemmelsen i § 18.2 regulerer garasje, carport og uthus. Da denne delen av 
eiendommen vurderes å være en eiendom avsatt til LNF spredt boligbebyggelse 
vil et tiltak som omsøkt anses å være et uthus.  

Det fremgår av § 18.2 første kulepunkt at tillatt gesimshøyde for uthus er 3,5 
meter og mønehøyde er inntil 5 meter. Videre fremgår det av tredje kulepunkt at 

maks tillatt størrelse for uthus/garasje er 50 m2 BYA.  
 
Innsendte tegning viser at gesimshøyden er 4,6 meter og mønehøyde 

overskrider 5 meter. Omsøkte bygning har BYA 200 m2. 
Både høydene og størrelsen på bygget strider med angitte mål i kommuneplanen 

§ 18.2.  
 
Det påpekes at det på eiendommen allerede er driftsbygning med BYA 78 m2. Da 

det på områder avsatt til LNF spredt boligbebyggelse kun kan tillates bygg med 
maks BYA 50 m2 kan kommunen ikke godkjenne omsøkte tiltak da det vil 

medføre at tillatt BYA for uthus/garasje/carport overskrides. Dette medfører også 
at eksisterende driftsbygning på Drøbakveien 310 ikke kan tilbygges da denne 
allerede er 78 m2.  

 
Bygningsmyndigheten har i søknadsprosessen uttrykt til tiltakshaver at det må 

søkes dispensasjon for oppføring av omsøkte bygg, uten at tiltakshaver har søkt 
om dette.  
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Kommunedirektøren er ikke enig i klagers anførsel om at da det ikke fremgår 
eksplisitt i bestemmelsen at det ikke kan oppføres driftsbygning må det være 

tillatt å oppføre driftsbygning. Kommunedirektøren vurderer at opplistingen i § 
18.2 er uttømmende, altså at det kun kan oppføres garasje, carport eller uthus. 
Kommunedirektøren vurderer også at opplistingen i § 23.2 andre ledd også er 

uttømmende. Alle bygg på eiendommen som kommer i tillegg til bolig og som 
ikke er ment til å være garasje/carport, vurderes dermed å være et uthus. 

Således må omsøkte driftsbygning falle inn under kategorien «uthus» i § 18.2 og 
i § 23.2 andre ledd.   
 

Klager har uttrykt at på grunn av driveplikten etter jordlova er 
bygningsmyndighetens begrunnelse og avslag merkelig.  

Til dette bemerkes det at bygningsmyndigheten skal vurdere om tiltaket 
oppfyller kravene i plan- og bygningsloven, plan og forskrifter. Hvorvidt det er 

driveplikt har således ingen betydning for bygningsmyndighetene vurdering av 
hvorvidt tiltaket er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen.  
 

Videre er kommunedirektøren ikke enig i klagers påstand om at § 23.2 første 
ledd som omhandler LNF a tilsier at tiltaket må plasseres på den delen av 

eiendommen som er avsatt til LNF b. Dette begrunnes med at § 23.2 første ledd 
ikke gjør seg gjeldende på delen av eiendommen der det søkes om tiltak, men 
for delene av eiendommen som er avsatt til LNF a. Bestemmelsen i § 23.2 første 

ledd sier derfor noe om hvor tiltak skal plasseres på LNF a-eiendommer ikke på 
LNF b-eiendommer.  

 
Kommunedirektøren bemerker også følgende:  
Driftsbygningen ble tillatt oppført i 1962. I ferdigattesten som ble utstedt 

01.12.1965 er bygget beskrevet som en svinestall/hønsehus med areal 78 m2. 
Videre er det i godkjente plantegninger fra 1962 vist at det er rom i bygget som 

har funksjon «bryggerhus». Bryggerhus er vanligvis en enkel bygning eller rom 
med et eller flere ildsteder som brukes til baking, brygging, matstell osv. Det er 
således ikke rom til beboelse. Eier opplyser at deler av bygget brukes til 

beboelse. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger tillatelse til slik bruk 
av bygge, og det må påregnes at bygningsmyndigheten følger opp dette 

forholdet.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren finner at klagerens anførsler ikke utgjør nye momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som framgår av vedtak 

24.06.2022, og klagen tas således ikke til følge. Dette begrunnes med at 
eiendommen er avsatt til formål LNF spredt boligbebyggelse og omsøkte tiltak 
strider med kommuneplanen § 23.2 andre ledd, jf. § 18.2.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen  
 

Kan vedtaket påklages?  
Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
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Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 

 
_________________________________________________________ 
Alternativ innstilling:  

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

 
HTP finner at klagernes anførsler utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 24.06.2022. 

Vedtak av 24.06.2022 oppheves og saken tas til ny behandling.  
 

Klagen tas således til følge.  
 

Hovedutvalget vektlegger følgende:  
(fyll inn begrunnelse her) 
 

Økonomiske konsekvenser:  
I henhold til Forvaltningsloven § 36 har parter 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:  
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 
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HTP-51/22 
Gnr 113 bnr 304 - Siriusveien 17 B - Klage på tillatelse til 
tiltak i ett-trinn for ny enebolig 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  22/02210-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 51/22 09.11.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

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

 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 

fremgår av vedtak av 05.09.2022.  
 

Vedtak av 05.09.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
Ås, 21.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                Virksomhetsleder 

                                                          Samfunnsutvikling 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Statsforvalteren i Oslo og Viken  
 
Vedlegg: 

1. Klage på vedtak om tillatelse til tiltak i ett-trinn 
2. Vedtak om tillatelse til tiltak i ett-trinn 

3. Situasjonsplan 
4. Plan-, snitt- og fasadetegninger 
5. Sol- og skyggediagram 

6. Nabomerknad ved søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter i saken  

  
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Klager og nabo – Grethe Kristiane Sandvin 

Ansvarlig søker – Alfa Øst AS  
Tiltakshaver - Sven-Egil Risnes 

 
Saksutredning 
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Sammendrag: 

Saken gjelder klage på vedtak om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig på 
gnr. 113 bnr. 304 – Siriusveien 17B.   
 

Vedtaket er påklaget av nabo på gnr. 113 bnr. 190 – Siriusveien 19. Klager 
anfører i hovedsak at oppføring av eneboligen vil medføre ulemper i form av tap 

av sol på hennes eiendom.  
 
Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 

momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 05.09.2022, og 
anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
Fakta i saken: 

Kommunen har mottatt søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn for oppføring av 
ny enebolig med BYA 226 m2 på gnr. 113 bnr. 304 – Siriusveien 17B. 
 

I forbindelse med søknad om ny enebolig hadde klager nabomerknader knyttet 
til blant annet høyde, inn- og utsyn og sol- og lysforhold (vedlegg 6).  

 
Bygningsmyndigheten innvilget søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn den 
05.09.2022 (vedlegg 2). 

 
Vedtaket er påklaget av nabo (vedlegg 1).  

 
Klagens innhold 
Klager anfører at ny enebolig vil ta all utsikt, sol og lys på hennes veranda, og at 

dagslys inn på kjøkkenet vil forsvinne ved utbyggingen. Nabo uttrykker også at 
morgensol og formiddagsol forsvinner.  

 
Klager mener videre at boligen er høy og fremstår ruvende over hennes bolig.  
 

Videre stiller klager spørsmål om eventuell feil bruk av gårds- og bruksnumre i 
vedtaket i forbindelse med avsnitt om vann- og avløpsledning. Nabo skriver at 

hun vil motsette seg graving på hennes eiendom for etablering av vann- og 
avløpsledninger til boligen.   
 

Vurdering: 
Klagers merknad om tap av sol og lys 

Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dette innebærer at dersom det omsøkte 
tiltaket er i tråd med lov, forskrift og plan skal bygningsmyndigheten innvilge 
søknaden. Skal kommunen avslå en byggesøknad krever dette hjemmel i 

lovverket.  
 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sporretfeltet med tilstøtende 
områder (R-22), ikrafttredelse 27.10.1976 og er regulert til bolig. 
Reguleringsplanens bestemmelser er erstattet av gjeldende 

kommuneplanbestemmelser. 
 

Utgangspunktet er at kommunen skal legge til grunn tiltakshavers ønske om 
plassering av tiltaket så fremt plasseringen er i tråd med lov, forskrift og plan. 

Skal kommunen imøtegå tiltakshavers ønske med grunnlag i hensynet til 
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naboene, må kommunen ha positiv hjemmel for dette i bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven.  

 
Kommunen kan stille krav og kreve byggverkets plassering, høyde og avstand 
endret etter pbl. § 29-4. Bestemmelsen gir kommunen hjemmel til å kreve 

endret plassering av tiltaket, men er ikke en avslagshjemmel.  
 

Før kommunen kan tilvise en ny plassering må det foreligge kvalifiserte 
avgjørende grunner for dette. En slik kvalifisert avgjørende grunn kan være at 
tiltaket medfører kvalifiserte ulemper for naboer. For at ulempene skal være 

kvalifiserte må plassering og høyde på omsøkt tilbygg medføre en betydelig 
ulempe for naboen. Etter en ordlydstolkning er terskelen høy, og det skal således 

mye til for at kommunen kan anvise alternativ plassering. 
 

Under henvisning til rundskriv H-8/15 (utgitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet) skal det mye til før naboer i tettbygd strøk blir 
hørt ved tap av sol, da slik reduksjon vil være påregnelig. Det er påregnelig at ny 

bebyggelse som er i tråd med gjeldende planbestemmelsers maksimale 
bygningshøyder vil kunne påvirke naboers sol- og lysforhold.  

 
Tiltaket har flatt tak og det høyeste punktet på taket er 6,8 meter målt fra ferdig 
planert gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyder skal måles etter ferdig 

planert gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jf. TEK17 § 6-2.  
Ved flate tak er møne- og gesimshøyde den samme og det skal legges til grunn 

gesimshøyde. I kommuneplanen § 19.3 tillates gesimshøyde inntil 8 meter. 
Omsøkte enebolig er i tråd med bestemmelser om tillatt høyde i 
kommuneplanen.  

 
Avstanden mellom eksisterende og ny enebolig er på det minste 7,1 meter. 

Boligen er plassert 4 meter fra nabogrense og er plassert i henhold til pbl. § 29-4 
andre ledd. 
 

Det er innsendt tegninger som viser sol- og skyggeforhold for nabo ved oppføring 
av omsøkte tiltak (vedlegg 5). Kommunedirektøren viser til det som er skrevet i 

vedtak av 05.09.2022 vedrørende dette:  
 

«Søker har etter anmodning fra bygningsmyndigheten innsendt sol- og 

skyggediagram. Diagrammet viser skyggevirkninger av omsøkte tiltak for 
nabo på gnr. 113 bnr. 190 ved 20.mars og 20.juni. Tiltaket vil medføre 

endringer av sol- og lysforhold. Etter å ha vurdert innsendte sol- og 
skyggediagram finner bygningsmyndighetene at skyggevirkningene av 
tiltaket ikke utgjør mer enn det man kan forvente i et tettbygd strøk. Det 

vises til rundskriv H-8/15 (utgitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet) der det fremgår at det skal mye til før 

naboer i tettbygd strøk blir hørt ved tap av sol, da slik reduksjon vil være 
påregnelig. Det bemerkes også at eiendommen gnr. 113 bnr. 304 ligger 
høyere i terrenget enn nabo på gnr. 113 bnr. 190 og all ny bebyggelse på 

eiendommen vil dermed kunne medføre endret solforhold for nabo.» 
 

Kommunedirektøren ser at tiltaket vil kunne forringe sol- og lysforhold for nabo 
på grunn av høydeforskjellene mellom eiendommene. Ut fra en samlet vurdering 

vurderer imidlertid kommunedirektøren at det er tatt tilstrekkelig hensyn til 
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omgivelsene ved plassering av tiltaket, og at omsøkte plassering ikke medfører 
ulemper for naboens eiendom som overstiger det man må påregne og akseptere 

i et boligområde. 
 
Klagers merknad om mulig feil gårds- og bruksnummer 

Viste trase for vann- og avløpsledninger i søknad om tillatelse viser trase over 
klagers eiendom, gnr. 113 bnr. 190 – Siriusveien 19. Klager har uttrykt at hun 

ikke vil gi tillatelse til graving på hennes eiendom for etablering av slike 
ledninger. 
 

Det ble gitt deletillatelse, datert 16.11.2021 i saksnummer 21/02854, til å 
oppdele Siriusveien 17 (gnr. 113 bnr. 180) i to, slik at det ble opprettet en egen 

eiendom på Siriusveien 17B (gnr. 113 bnr. 304). I forbindelse med deletillatelsen 
er det tinglyst rettigheter over Siriusveien 17 for Siriusveien 17B til å legge, 

koble til, ha liggende, samt vedlikeholde infrastruktur for vann- og avløp over 
Siriusveien 17 (21/02854-6). Det er også tinglyst veirett for Siriusveien 17B over 
Siriusveien 17 (21/02854-12). 

 
Selv om viste trase som følger innsendte søknad viser vann- og avløp over 

klagers eiendom er det tinglyst rettighet for etablering av vann- og 
avløpsledninger på annen grunn enn klagers eiendom. Det foreligger dermed en 
tinglyst sikret rett til vann og avløp til Siriusveien 17B, jf. pbl. §§ 27-1 og 27-2 er 

sikret rett til vann og avløp til boligen.  
 

Det er dermed et privatrettslig forhold mellom klager og tiltakshaver å eventuelt 
komme til enighet om at vann- og avløp kan legges på eiendom til klager. 
Dersom det ikke foreligger slik enighet har Siriusveien 17B en tinglyst rett til å 

føre vann- og avløp over naboeiendom mot vest - Siriusveien 17.  
 

Det er gitt tillatelse til tiltak og godkjenning av sanitærabbonement av enhet for 
kommunalteknikk den 11.07.2022 
 

Mindre utelatelse i vedtak 
Bygningsmyndigheten vil også påpeke en mindre utelatelse i vedtaket fattet 

05.09.2022. Det er i vedtaket skrevet følgende:  
«Minste avstand til naboens bolig på gnr. 113 bnr. 80 er 7,6 meter. Det er 
vist at delen av boligen som er nærmere bolig på naboeiendom på gnr. 

113 bnr. 180 skal brannsikres.»  
 

Det påpekes at minsteavstand mellom omsøkte enebolig og eksisterende 
enebolig på naboeiendom Siriusveien 19 er 7,1 meter. I Byggteknisk forskrift 
(TEK17) § 11-6 andre ledd er kravet til avstand mellom eneboliger med tanke på 

brannsikkerhet minst 8 meter, med mindre det er truffet tiltak for å hindre 
spredning av brann mellom byggverkene. Det er i tegninger vist at de delene av 

boligen som er nærmere enn 8 meter til bolig på naboeiendom er brannsikret.  
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Konklusjon: 
Kommunedirektøren finner at klagerens anførsler ikke utgjør nye momenter som 

må medføre en annen vurdering av saken enn det som framgår av vedtak 
05.09.2022, og klagen tas således ikke til følge.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen  

 
Kan vedtaket påklages?  

Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 

_________________________________________________________ 
Alternativ innstilling:  

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

HTP finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 05.09.2022. Vedtak av 

05.09.2022 oppheves og saken tas til ny behandling.  
 
Klagen tas således til følge.  

 
Hovedutvalget vektlegger følgende:  

(fyll inn begrunnelse her) 
 
Økonomiske konsekvenser:  

I henhold til Forvaltningsloven § 36 har parter 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:  
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 
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