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Martin Løken 

leder 
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Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
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Referatsaker  
 
 

2/21 
 

20/02261-38 
 

Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - Vedtak i klagesak 
 

 
 

Delegerte vedtak 
  

 
3/21 

 
19/03401-14 

 
Delegerte vedtak byggesak 11.02.2021 - 26.03.2021 
 

 

Sak Tittel Dato Ansvar Vedtak 

20/03813-9 Gnr 52 bnr 22 - Brekkekroken 1B – Nedgravd gasstank - 
Ferdigattest 

11.02.2021 BSH Innvilget 

18/01699-19 Gnr 52 bnr 22 - Brekkekroken 1B - Enebolig - Midlertidig 
brukstillatelse. 

11.02.2021 BSH Innvilget 

21/00114-2 Gnr 107 bnr 602 - Veidemannsveien 10 A - Garasje - 
Tillatelse til tiltak i ett-trinn - Dispensasjon 

11.02.2021 HSD Innvilget 

20/03526-4 Gnr 102 bnr 142 - Bergveien 13 - Rive - Nybygg uthus - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Dispensasjon 

11.02.2021 ACG Innvilget 

20/02208-3 Gnr 107 bnr 595 - Grimsrudveien 75 - Loftsetasje 
etteranmeldt  - Tillatelse til tiltak - Innredning 

11.02.2021 BSH Innvilget 

19/03011-5 Gnr 102 bnr 87 - Skovlyveien 14 - Tilbygg - Ferdigattest 16.02.2021 HSD Innvilget 

20/03642-9 Gnr 115 bnr 17 - Sportsveien 12 B - Ny enebolig - Tillatelse 
i ett-trinn 

16.02.2021 HSD Innvilget 

20/03454-13 Gnr 115 bnr 24 - Sportsveien 12 A - Ny enebolig - 
Tillatelse i ett-trinn 

16.02.2021 HSD Innvilget 

20/02399-11 Gnr 111 bnr 282 - Kjærnesveien 111 - Garasje - 
Igangsettingstillatelse IG-2 - Komplett bygningsmessig 
arbeid 

17.02.2021 HSD Innvilget 

20/02324-15 Gnr 111 bnr 282 - Kjærnesveien 111 - Ny enebolig - 
Igangsettingstillatelse IG-2 – Komplett bygningsmessig 
arbeid 

17.02.2021 HSD Innvilget 

21/00235-2 Gnr 114 bnr 99 - Vinterbro terrasse - Enebolig - Tillatelse 
til tiltak 

17.02.2021 HKH Innvilget 

19/02233-10 Gnr 113 bnr 291 - Orionveien 13 - Hus 1 - Endring av gitt 
tillatelse til tiltak 

17.02.2021 ACG Innvilget 

20/03133-5 Gnr 113 bnr 115 - Berget 5 - Påbygg enebolig - Takopplett 
(ark) – Tillatelse til tiltak 

19.02.2021 BSH Innvilget 

19/03954-23 Gnr 41 bnr 1 - Kongeveien 30 - Førerhundskolen – 
Igangsettingstillatelse – IG-2 Resterende arbeider 

22.02.2021 BSH Innvilget 

19/03947-18 Gnr 102 bnr 437 - Solbergveien 22 C – Ny enebolig - 
Midlertidig brukstillatelse 

22.02.2021 HSD Innvilget 

19/03165-11 Gnr 108 bnr 89 - Nordskogenveien 3A og 3B - 
Tomannsbolig - Hus 2 - Ferdigattest 

22.02.2021 ACG Innvilget 
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21/00528-2 Gnr 72 bnr 43 - Emilies vei 24 A - Del av tomannsbolig - 
Innbygging inngangsparti - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

22.02.2021 BSH Innvilget 

19/02309-8 Gnr 113 bnr 292 - Orionveien 13 - Hus 2 - Nybygg av 
enebolig  
- Endring av gitt tillatelse til tiltak 

22.02.2021 ACG Innvilget 

21/00553-2 Gnr 42 bnr 86 - Utveien 17 – Enebolig - Utvendig trapp og 
åpning i vegg - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

24.02.2021 BSH Innvilget 

15/04066-31 Gnr 75 Bnr 140 Danskerudveien 4A - Ny enebolig - 
Tillatelse til endring av tillatelse til tiltak - 
Ettergodkjenning 

24.02.2021 ACG Innvilget 

19/02090-5 Gnr 113 bnr 191 - Orionveien 15 - Nybygg av garasje - 
Ferdigattest 

24.02.2021 ACG Innvilget 

20/01445-18 Gnr 107 bnr 256 - Steinalderveien 12 - Tilbygg - 
Midlertidig brukstillatelse 

25.02.2021 HSD Innvilget 

20/00565-9 Gnr 54 bnr 162 - Furuveien 27 - Tilbygg enebolig med 
sekundærleilighet og fellesrom - Rammetillatelse 

25.02.2021 BSH Innvilget 

21/00199-6 Gnr 23 bnr 11 - Osloveien 148 – Tilbygg uisolert hagestue 
- Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

25.02.2021 HSD Innvilget 

21/00173-4 Gnr 104 bnr 50 - Myråsdalen 15 - Nytt lagerbygg - 
Tillatelse til tiltak 

26.02.2021 ACG Innvilget 

19/00952-14 Gnr 97 bnr 94 - Rombekkveien - Ny tomannsbolig - 
Ferdigattest 

04.03.2021 ACG Innvilget 

17/02122-39 Gnr 111 bnr 80 - Ringkollen 4 - Riving av og nybygg av 
fritidsbolig  
- Ferdigattest 

04.03.2021 ACG Innvilget 

19/00951-13 Gnr 97 bnr 93 - Rombekkveien 2J og 2K - Ferdigattest for 
ny tomannsbolig 

04.03.2021 ACG Innvilget 

19/00950-14 Gnr 97 bnr 92 - Rombekkveien 2 G og 2H - Ferdigattest for 
ny tomannsbolig (Hus 3) 

04.03.2021 ACG Innvilget 

19/00949-14 Gnr 97 bnr 91 - Rombekkveien 2 E og 2F- Ferdigattest for 
ny tomannsbolig 

04.03.2021 ACG Innvilget 

20/03056-5 Gnr 108 bnr 145 - Ødegårdsfaret 13 - Rehabilitering 
skorstein - Ferdigattest 

04.03.2021 HSD Innvilget 

21/00472-6 Gnr 55 bnr 14 - Brekkeveien 5 C, 5H og 5J - Innglassing - 
Tillatelse til tiltak 

04.03.2021 ACG Innvilget 

16/00757-42 Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås - Fellesbygget - Ferdigattest 04.03.2021 BSH Innvilget 

21/00412-4 Gnr 99 bnr 28 - Teigen 19 – Enebolig - Bruksendring fra 
tilleggsdel til hoveddel innenfor en boenhet 

04.03.2021 BSH Innvilget 

20/03444-5 Gnr 113 bnr 2 - Breivollveien 100 - Oppføring av gapahuk 
1 og 2 med bålplasser  - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - Dispensasjon 

04.03.2021 BSH Innvilget 

18/01078-12 Gnr 5 bnr 1 - Klommesteinveien 57 - Tilbygg på enebolig - 
Ferdigattest 

08.03.2021 ACG Innvilget 

21/00791-2 Gnr 113 bnr 1 - Siriusveien 29 - Ferdigattest 11.03.2021 HKH Innvilget 

20/02261-34 Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - Næringsbygg - 
Igangsettingstillatelse 3 – Tett bygg og utomhus 

11.03.2021 HKH Innvilget 
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21/00694-5 Gnr 44 bnr 17 -  Søråsveien 8 - Del av tomannsbolig  - 
Tilbygg og ombygging - Tillatelse til tiltak 

12.03.2021 BSH Innvilget 

21/00695-4 Gnr 44 bnr 17 -  Søråsveien 8 - Garasje  - Tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett 

16.03.2021 BSH Innvilget 

20/03878-6 Gnr 75 bnr 21 - Kroerveien 110 - Enebolig påbygg - 
Tillatelse til tiltak i ett-trinn 

16.03.2021 HSD Innvilget 

19/01175-23 Gnr 113 bnr 2 - Breivollveien 100 - Nytt kajakkanlegg - 
Igangsettingstillatelse 

16.03.2021 BSH Innvilget 

20/02480-16 Gnr 53 bnr 18 - Askeveien 30 - Ny enebolig - 
Igangsettingstillatelse 

16.03.2021 HSD Innvilget 

15/04066-28 Gnr 75 bnr 140 - Danskerudveien 4 A - Enebolig - 
Ferdigattest 

16.03.2021 ACG Innvilget 

21/00236-5 Gnr 73 bnr 56 – Von Sibberns vei 10 – Tilbygg - Søknad 
om dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Avslag 

16.03.2021 HSD Avslått 

21/00934-2 Gnr 114 bnr 15 - Vinterbroveien 25 A - Innvilget søknad 
om seksjonering 

17.03.2021 ACG Innvilget 

21/00737-4 Gnr 75 bnr 142 - Kjetterudveien 1 A og 1 B - Innvilget 
søknad om seksjonering 

17.03.2021 ACG Innvilget 

18/03654-17 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 22A - Hus C 1 - 
Midlertidig brukstillatelse 

17.03.2021 HKH Innvilget 

21/00416-5 Gnr 103 bnr 23 - Nygårdsåsen 6 - Sammenføyning 
bruksenhet til enebolig matrikkelkode 111 - Tillatelse til 
tiltak 

18.03.2021 BSH Innvilget 

17/03153-24 Gnr 108 bnr 116 - Homannskollen 11 A - Bruksendring fra 
fritidsbolig til enebolig - Igangsettingstillatelse 

22.03.2021 BSH Innvilget 

20/03035-13 Gnr 55 bnr 504 - Blåfjellet 7 – Tilbygg til eksisterende 
husmannsstue -Igangsettingstillatelse 

22.03.2021 BSH Innvilget 

20/01101-6 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 26 - Ferdigattest 25.03.2021 HKH Innvilget 

20/02236-13 Gnr 114 bnr 100 - Vinterbro terrasse 21 B og C - 
Tomannsbolig - Endring av gitt tillatelse 

25.03.2021 HKH Innvilget 

20/03503-10 Gnr 42 bnr 1 snr 271 - Elizabeth Stephansens vei 22 - 
Tilbygg KA-bygget - Igangsettingstillatelse IG-1 for deler av 
tiltaket 

25.03.2021 BSH Innvilget 

20/01303-16 Gnr 114 bnr 14 - Vinterbroveien 27 B - Ny enebolig - 
Midlertidig brukstillatelse 

26.03.2021 HKH Innvilget 

21/00233-7 Gnr 103 bnr 70 - Nygårdsveien 16 - Nybygg av 
tomannsbolig med carport - Tillatelse til tiltak 

26.03.2021 ACG Innvilget 

19/03888-5 Gnr 61 bnr 80 - Langbakken 46 - Bruksendring - Tillatelse 
til tiltak 

26.03.2021 ACG Innvilget 
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Saker til behandling  

HTP-18/21 
Vedlikeholdsplan 2021 - 2024 
 
Saksbehandler:  Jens Hansen Saksnr.:  21/00590-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 18/21 14.04.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Vedlikeholdsplanen for 2021-2024 godkjennes.  

 
 

 
Ås, 07.04.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

 
Vedlegg: 

Vedlikeholdsplan 2021-2024 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

K-sak 45/16  
Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder teknikk, enhetsleder eiendom, økonomisjef   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg ble 
behandlet i K-sak 45/16 med følgende vedtak: 

 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2016 

 
1. Kommunens langsiktige mål er: Det skal gjennomføres verdibevarende 

vedlikehold slik at kommunens bygningsmasse til enhver tid ligger i 
tilstandsgrad 1 eller bedre. 

 
2. Kommunestyret er innforstått med at tilgjengelige ressurser tilsier at 

enkelte bygg ikke vil tilfredsstille tilstandsgrad 1. 

 
3. Som grunnlag for budsjettarbeidet for 2017 skal lokale normtall for 

vedlikeholdsarbeidet legges til grunn (kr /kvm). Normtallet skal evalueres 
årlig i forbindelse med rullering av vedlikeholdsplanen og budsjettarbeidet, 
og fremkommer som en tydelig parameter i dokumentene. 

 
Basert på kommunedirektørens kjennskap til bygningsmassen, innkomne 

merknader og vernerunder, samt kommunestyrets vedtatte mål, har 
kommunedirektøren utarbeidet en vedlikeholdsplan for perioden 2021-2024. 
Planen gir en oversikt over identifiserte vedlikeholdsbehov med tilhørende forslag 

til tiltak. Tiltakene er kostnadsberegnet og prioritert utover i planperioden. Tiltak 
og prioriteringer er fremkommet gjennom en faglig vurdering av kostnad vs. 

konsekvens ved utsettelse. Det er lagt til grunn en totalvurdering av byggets 
tilstand. 
 

 
Fakta i saken: 

 
Nøkkeltall for eiendomsportefølje 
 

• BTA ca. 158 000 kvm pr. d.d. (i 2016 ca. 135 000 m2) 

• Antatt verdi, portefølje (bygningsverdi) 3,6 – 4 mrd. kr. (tall fra 2017 og 

må antas å være betydelig høyere ifm de seneste investeringer og 

oppgraderinger). 

• Regnskap vedlikehold 2016-20 ca. 15 mill. (snitt) tilsvarende ca. 100kr/m2 

• Budsjettramme 2021 vedlikehold ca. 12 mill. tilsvarende 81 kr/m2 
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Prioritering og strategimål iht vedtatte rammevilkår 

Eiendomsporteføljen forvaltes i dag iht. til gjellende strategi fra 2016 
(Saksdokument 16/01351-1) på følgende måte:  
 

Prioritet 1 og 2: Holde byggene i sikkerhetsmessig god stand (TG 1 – 1,5) 
 

Prioritet 3:  Ivareta realverdien av den kommunale eiendom (TG 1,5- 2) 
 
Prioritet 4: Holde bygge på et akseptabelt nivå mht universell utforming 

samt utføre noen økonomisk fordelaktige tiltak. (TG 1,5-2,5) 
 

Prioritet 5: Forsøke å holde byggene i en tilstand slik de ikke oppfordre til 
misbruk. (TG 1,5-2,5) 

 
Samtidig prioriteres skoler, barnehager og bygg for helse og omsorg som 
hovedplan før andre typer bygg.  

 
Operativ plan: 

  
 100% av vedlikeholdsbudsjett medgår til planlagte tiltak og dekker 

prioritet 1 og i rimelig stor grad prioritet 2-3. Vedlikeholdstiltak i prioritet 

4-5 begrenses til det absolutt nødvendige.  
 

 For akutte forhold utover planen, kan det søkes tilleggsbevilgning, 
vedlikeholdsfond og/eller det omprioriteres innenfor ramme. 
 

Vurdering: 
Rammevilkårene har over flere år vært mindre enn behovet og derfor forvaltes 

eiendomsporteføljen ikke optimalt og verdibevarende. Pr. i dag gjennomføres 
strategimålene som beskrevet over i tråd med prioriteringene, men disse mål 
ligger under den anbefalte grense for verdibevarende vedlikehold. Det betyr at 

verdien og tilstanden på sikt faller til et nivå hvor arealer helt eller delvis må 
stenges, rives eller det må tilføres betydelige midler for å gjennomføre en større 

oppgradering slik som grafen illustrere i figurene under. For lave rammevilkår 
over tid fører til feil eller mangler i og rundt bygg og gir økte driftsomkostninger, 
akutte situasjoner, utfordringer med HMS og i verste fall ulykker og ubrukelige 

arealer. 
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TILSTANDSGRADER iht. Norsk standard 
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Økonomiske konsekvenser: 

Innsparingskrav i vedlikeholdsbudsjett de siste årene medfører en 
verdiforringelse av eiendomsporteføljen, som gir etterslep og på sikt en mer 
kostbar forvaltning.   

 
Med bakgrunn i K-sak 45/16 om fremlagte vedlikeholdsplan, anbefaler 

kommunedirektøren at det skal gjennomføres verdibevarende vedlikehold basert 
på et normtall på 230 kr/kvm. Det er imidlertid ikke realistisk innenfor 
kommunens nåværende økonomiske handlingsrom. Bruk av normtall for 2021 

ville medført et behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet med ca. 18 millioner 
kroner. 

 
Identifiserte prosjekter (se vedlegg) medfører følgende kostnad pr. kvm. for 
vedlikeholdet de neste 4 årene: 

 
2021: 81 kr/kvm 

2022: 117 kr/kvm 
2023: 67 kr/kvm 
2024: 51 kr/kvm 

 
Det må påregnes at det tilkommer nye behov som øker kostnadene i 2023 og 

2024. Dette vil innarbeides ved fremtidige rulleringer av planen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Manglende verdibevarende vedlikehold i byggets levetid medfører kortere levetid 
på byggene. Det er en stor miljøbelastning at eiendom må rives og bygges ny før 

normert levetid.  
 
Alternativer: 

Justert prioriteringsrekkefølge og gjennomføringstidspunkt. Begge er forhold som 
kan medføre budsjettkonsekvens. 
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Konklusjon med begrunnelse: 

Med bakgrunn i vedtatte budsjett og føringer gitt i K-Sak 45/16 anbefaler 
kommunedirektøren at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas. 
 

Vedlikeholdsplanen viser tiltak i 2022 som er høyere enn rammen i 
økonomiplanen. Ved neste fremleggelse av vedlikeholdsplanen vil tiltak 

prioriteres og tilpasses endelig økonomisk ramme i budsjett gjennom justert 
prioritering og gjennomføringstidspunkt. 
 

Det bør legges til grunn at tiltak som ivaretar bygningens eksteriør (klimaskall) 
og drenering av byggegrunnen prioriteres for å unngå omfattende skader på 

byggene. Innvendige tiltak knyttet til innemiljø og innvendig flater, ventilasjon 
m.m. vil måtte nedprioriteres.  

 
Gjennomføres planen for kommende fire år, vil dette ha en positiv virkning for 
drift og vedlikehold av eiendomsmassen.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
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HTP-19/21 
Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/03460-76 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 19/21 14.04.2021 

2 Formannskapet 23/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 

avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 

utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 

millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av 

gammel gjeld. 
 
Ås, 26.03.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef  

 Teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
 

Vedlegg: 
0 Anbefaling 17. des. 2020 

1 Rapport Fjellanlegg Rev V-02_20201127 
2 NFRA Overføringsanlegg til Bekkelaget ver-F_20201203 
3 NFRA Nytt anlegg på eksisterende tomt rev_V-03_20201127 

4 Fylkesmannens brev av 7. des. 2015 
5 Tilbud fra Oslo kommune des. 2019 

6 Notat Dimensjoneringsgrunnlag 05.02.2019 
7 Usikkerhetsanalyse Nordre Follo Renseanlegg 
8 NFR Styremøtereferat nr. 4-2020 

9 NFR Representantskap møteprotokoll 7. okt. 2020 
10 NFR Selskapsavtale 

11 NFR kapitalbehov 2021 - 2040 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nordre Follo Renseanlegg 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Spillvann fra store deler av Nordre Follo kommune og nordre del av Ås kommune 

føres i dag til Nordre Follo Renseanlegg IKS på Vinterbro. Her renses 
avløpsvannet i henhold til krav fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i 

Oslo og Viken. Renseanlegget vil ikke kunne overholde rensekravene med den 
befolkningsutviklingen man ser for seg i denne regionen, og Statsforvalteren har 
derfor pålagt renseanlegget å utarbeide en fremdriftsplan som viser hvordan 

kapasitetsutfordringene skal løses. 
 

Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 
vurderte tre alternativer som følger:  

 
1. Nytt anlegg i fjell 
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 

3. Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg 
 

Utarbeidede rapporter har vært gjenstand for uavhengig 3. parts evaluering av 
Sweco AS og Norconsult AS, og det er gjennomført usikkerhetsanalyser for de 
tre alternativene. Alternativene har en beregnet investeringskostnad på 

henholdsvis 785, 740 og 762 millioner kr. 
 

Det anbefales en løsning der man utvider eksisterende renseanlegg på Vinterbro 
for å kunne dekke fremtidige behov. Dette vurderes å være den beste løsningen 
utfra økonomiske så vel som miljømessige kriterier. En trinnvis utvidelse av 

dagens anlegg vil raskt kunne gi økt kapasitet og sørge for at utslippstillatelsen 
blir oppfylt selv ved en raskt økende befolkning i området. Utvidelsen vil kunne 

skje innenfor renseanleggets tomt uten vesentlige endringer i reguleringsplan og 
eller miljøskadelige inngrep. En trinnvis utbygging vil gi stor fleksibilitet med 
hensyn til endrede miljøkrav og utnyttelse av ny teknologi. Ved bygging av 

anlegg i fjell eller ved overføring til et fjellanlegg er man i større grad låst for 
fremtiden. 

 
Fakta i saken: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS (heretter kalt «NFR») ble etablert i 1971 for å 

kunne ta imot avløpsvann fra kommunen Ås, Ski og Oppegård. Et par tiår senere 
kom det krav om nitrogenrensing. Dagens nitrogenrenseanlegg, som ble bygget i 

1997, er en flaskehals i renseprosessen og er allerede ved grensen for forventet 
levetid. Det er et påtrengende behov å få dette anlegget erstattet med et nytt 
anlegg med bedre kapasitet. 

 
I brev fra Fylkesmannen datert 7.12.2015 (se vedlegg 4) gis følgende pålegg: 

«Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger Nordre Follo renseanlegg IKS 

med hjemmel i forurensningsloven §§ 51 og 7 å utarbeide en fremdriftsplan 
for de etterfølgende oppgaver: 

 Det bør utredes en plan fra NFR IKS som viser prosess- og 

dimensjonering av behandlingsdelene i renseanlegget frem mot 2040 
og innfasing av tiltak i tid. 
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 Det bør foretas en vurdering av om en skal endre utslippspunktet for 
NFR i dybde og sted i Bunnefjorden. 

 Det bør som et minimum skisseres når det skal foretas en utredning for 

en ny helhetlig løsning som skal sikre regionens fremtidige behov for 
avløpsrensing frem mot 2070 – 2080. Her fremgår også hva som er 

nødvendig tid for å implementere en helt ny løsning» 

I henhold til pålegget fra Fylkesmannen er det besluttet at dimensjonerende år 
skal være 2080. Det er i dag tilknyttet ca. 44 000 personer fra tidligere Ski 
kommune, sørlige deler av tidligere Oppegård kommune og nordlige deler av Ås 

kommune. Det er lagt til grunn at ca. 87 000 personer er tilknyttet i 2080, dvs. 
en økning i belastning på ca. 43 000 personer i forhold til dagens nivå. 

 
NFR mottar i dag kommunalt avløpsvann fra mesteparten av bebyggelsen som 
ligger innenfor Gjersjøens nedbørsfelt. Gjersjøen er drikkevannskilde for Nordre 

Follo kommune og Ås kommune, og den kommunale vannforsyningen er således 
avhengig av at spillvann fra boliger og næringsvirksomhet føres kontrollert til 

renseanlegget og behandles der i henhold til krav i utslippstillatelsen. Behandlet 
avløpsvann føres ut på dypt vann i Bunnefjorden og påvirker således 
vannkvaliteten i sjøen.  

 
Styret i NFR behandlet saken 11.06.20, sak 20-20 med følgende vedtak (vedlegg 
8): 

 
 
Representantskapet behandlet saken 07.10.20, sak R 20-10 med følgende 

vedtak (vedlegg 9): 

 
 
Vurdering: 

Allerede 22.5.2014 sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et brev til NFR med 
krav om at «Det skal utarbeides en handlingsplan for kapasitetsutvidelse av 

Nordre Follo renseanlegg fram mot 2030-35 som tar høyde for forventet 
befolkningsvekst. I tillegg bør det skisseres noen aktuelle scenarier for utvikling 
av avløpsrensingen for regionen i et lenger tidsperspektiv». I tillegg til 

befolkningsvekst har brevet også fokus på den betydelige andelen fremmedvann 
som renseanlegget mottar fra eierkommunene. Fylkesmannen fulgte opp 

kravene med nytt brev 7.12.2015. 

Både Ås og Nordre Follo kommune har stort fokus på reduksjon av fremmedvann 
som føres til renseanlegg via spillvannsnettet. Fremmedvann er drensvann, 

overvann og bekkevann, innlekking av grunnvann og drikkevann (fra 
vannlekkasjer). De senere år er det gjennomført mange anleggsprosjekter der 
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utette vann- og avløpsledninger saneres, og det avdekkes og utbedres 
feilkoblinger som fører fremmedvann inn i spillvannsnettet og/eller gir 

forurensninger av bekker og vassdrag. Ved å fjerne fremmedvann økes 
rensekapasiteten til renseanleggene. 

I regi av Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 

(heretter kalt «Fagrådet») leverte konsulentfirmaet COWI i 2018 en teknokratisk 
mulighetsstudie der man vurderte ulike løsninger for å bedre vannkvaliteten i 
indre Oslofjord. Man hadde fra før erfart at vannkvaliteten i fjorden utenfor 

Bekkelaget (Bekkelagsbassenget) bedret seg betydelig ved å føre 
utslippsledningen fra Bekkelaget renseanlegg ned på større dyp. Det er gjennom 

mange rapporter de siste årene fremhevet at man kan oppnå en tilsvarende 
effekt i Bunnefjorden ved å senke utslippsledningen fra NFR fra 50 meters dyp 
ned til 100 meters dyp eller dypere.  

Mulighetsstudiet fokuserte på å utrede muligheten for å bruke renset avløpsvann 

til å forbedre vannkvaliteten i Indre Oslofjord, og Bunnefjorden spesielt. Det ble 
vurdert 3 ulike hovedalternativer:  

1. Bygge et nytt og utvidet NFR omtrent der dagens anlegg er lokalisert. 

2. Bygge et nytt renseanlegg, Sentralrenseanlegg Øst, på Mastemyr på 
grensen mellom Oppegård og Oslo. NFR ville da bli lagt ned. 

3. Legge ned NFR og overføre avløpsvannet til Bekkelaget renseanlegg. 

For alle de tre hovedalternativene ble det vurdert som teknisk mulig å øke 
utslippsmengden i Bunnefjorden slik at man kan oppnå en forbedring i 
vannkvaliteten. Av de tre hovedalternativene ble alternativ 2, Sentralrenseanlegg 

Øst, vurdert som uaktuelt. Å lokalisere et nytt anlegg midt mellom de to 
eksisterende anleggene vil være fordyrende, og ville sannsynligvis også være det 

mest krevende alternativet rent administrativt, i forbindelse med reguleringer 
osv.  

Konseptvalgutredningen som behandles i dette saksfremlegget er en forlengelse 

av de to gjenstående alternativer for NFR som fremgikk av Fagrådets 
mulighetsstudie. «Teknokratisk mulighetsstudie Sentralrenseanlegg øst/utvidelse 
Nordre Follo Renseanlegg/utvidelse Bekkelaget Renseanlegg» er tilgjengelig på 

Fagrådets nettsider http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-
11-1. 

NFR har de senere årene hatt driftstekniske utfordringer på utslippsledningen 

som føres ut i Bunnefjorden ved Sjødalsstrand, og i forbindelse med 
utbedring/reparasjon er ledningen/utslippspunktet nå ført ned på 139 meters 
dyp. Det har vært prøvedrift på det nye utslippsarrangementet siden januar 

2021, og terrengarbeider sluttføres i løpet av våren. Totalkostnad for 
utbedringsarbeidet er anslått til å havne på ca. 20 millioner kr. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Det er utredet drifts- og kapitalkostnader for tre konsepter som beskrives 

nærmere nedenfor.  

1. Nytt anlegg i fjell 
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 
3. Utvidelse av eksisterende anlegg 

 

http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
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Investeringskostnadene er nokså like for de alternative konseptene (740 – 785 
millioner kr), men når man summerer nåverdier over en periode på 60 år 

kommer alternativ 2 med overføring av avløpsvann til Bekkelaget dårligere ut 
enn de andre alternativene. 

For alternativ 1 og 2 er det forutsatt at disse anleggene tas i drift i 2028. Frem til 

da påløper kun "vanlige" driftskostnader på anlegget, anslått til ca. 20,4 millioner 
kr. pr år.  

For alternativ 3 forutsettes det at nytt nitrogenbygg og administrasjonsbygg tas i 
bruk i 2025 (fase 1), flotasjonstrinn tas i bruk i 2028 (fase 2), nytt sørbygg tas i 

bruk i 2035 (fase 3) og rehabilitering av eksisterende nitrogenbygg tas i bruk i 
2040 (fase 4). Vedlegg 11 viser investeringskostnadene år for år, og 

kapitalbehovet vil være som følger: 

 Fase 1, 2021 - 2025: 232 mill. NOK (P85) 
 Fase 2, 2027 - 2028:   63 mill. NOK (P85) 

 Fase 3, 2031 - 2026: 445 mill. NOK (P85) 
 Fase 4, 2038 - 2040:   96 mill. NOK (P85) 
 

Eierkommunene Ås og Nordre Follo må endre selskapsavtalen (se vedlegg 10) for 
å sikre selskapet nødvendig låneramme som følger av investeringene. I følge 

pkt. 6.1 i selskapsavtalen for Nordre Follo Renseanlegg IKS representerer Ås 
kommune 9 % av eierskapet og Nordre Follo for 91%. Videre sier 
selskapsavtalen følgende: 

 6.2 De enkelte kommuner hefter ubegrenset med sin eierandel av 

selskapets samlede forpliktelser.  
 6.3 Årlige netto driftskostnader fordeles på deltakerkommunene i forhold 

til innmålt (levert) vannmengde fra kommunene. 
 

Endringen i renseanleggets drifts- og kapitalkostnader vil gjenspeiles i de årlige 
kostnadene som finansieres over eierkommunenes budsjett, og som igjen 

påvirker de gebyrer som kommunenes abonnenter betaler for de kommunale 
avløpstjenestene etter selvkostprinsippet. 

 

Miljømessige konsekvenser: 
Ved å oppgradere og utvide kapasiteten for dagens NFR i samarbeid med Nordre 

Follo kommune, bidrar dette til å oppfylle følgende av FNs bærekraftsmål: 

  
 3 God helse og livskvalitet 
 6 Rent vann og gode sanitærforhold 
 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
 14 Liv under vann 

 17 Samarbeid for å nå målene 
 
Tekniske løsninger - ulike alternativer: 

Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 
vurderte tre alternative konsepter som følger:  
 

1. Nytt anlegg i fjell (se vedlegg 1) 
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg (se vedlegg 2) 
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3. Utvidelse av eksisterende anlegg (se vedlegg 3) 
 

Konseptalternativ 1 (nytt anlegg i fjell) er i grove trekk likt med dagens NFR, 

med unntak av at forsedimenteringen er erstattet med en mindre plasskrevende 
filterløsning. Dessuten er det lagt inn en mulighet for å ta ut biologisk slam etter 

nitrogenfjerningsprosessen. 

Anlegget tenkes plassert i fjell vest for dagens anlegg med tilknytning til 
eksisterende avløptunell mot Sjødalstrand. Det mest aktuelle området er vest for 
Midtåsen med adkomstvei over Seiersten fra Gamle Mossevei ved Hjulet. 

 

Konseptalternativ 2 har flere alternative ledningstraseer som følger: 

 Pumpeledning i tunnel fra NFR til Mastemyr (ALT 5 i kartet nedenfor) 
 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 

«Sjøstrand» i noen av vedleggene) og Sandbukta til Mastemyr (ALT 6 i 

kartet nedenfor) 
 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 

«Sjøstrand» i noen av vedleggene) til Bekkelaget (ALT 7 i kartet nedenfor) 

Alle de alternative ledningstraseene medfører at avløpsvannet må pumpes i 
retning Bekkelaget renseanlegg. Det er også vurdert muligheten for en 

selvfallsløsning for å unngå bygging av pumpestasjon, men dette anbefales ikke 
fordi høydeforskjellen mellom eksisterende utløp fra NFR og eksisterende 
avløpstunnel ved Mastemyr er svært liten. 

 

I vurderingene av de ulike traseene anbefales det å ikke legge ledningene i sjøen 
(ALT 6 og ALT 7). Dersom man skulle velge å overføre avløpsvannet til 
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Bekkelaget renseanlegg anbefales det da å velge ALT 5 med følgende 
begrunnelse:  

 Sjøledningene blir liggende på 100 – 150 m dyp over lange strekninger i et 

sjøområde med betydelige friluftsinteresser og sjøbruksinteresser.  
 Sjøledningene får høydebrekk som krever betydelige driftstiltak for å 

unngå luftansamling i toppunkt og sedimentering av partikler/innvendig 
begroing. Driftstiltakene er betydelig mindre i ALT 5. 

 Sjøledningene krysser eksisterende kabler og ledninger. 

 Dersom en av pumpeledningene skulle havarere – på grunn av 
nødankring, undersjøisk ras eller annen ytre påvirkning – vil det kunne ta 

mer enn 6 måneder å reparere ledningen. I denne perioden vil da 
overløpsvann kunne renne ut i Bunnefjorden ved nedbør. Dersom begge 
pumpeledningene skulle havarere – på grunn av nødankring, undersjøisk 

ras eller annen ytre påvirkning – vil alt avløpsvann fra 
medlemskommunene renne urenset ut i Bunnefjorden i 

reparasjonsperioden. 
 Selv om sannsynligheten for havari er liten, er konsekvensene så store at 

sjøledning ikke anbefales. 

 Tunnelalternativet – ALT 5 – kan også ved behov utnyttes til annen 
infrastruktur. 

 Fjelltunnelen har adkomst for utbedring av skade på overføringsledningen. 

 

Konseptalternativ 3 (utvidelse av eksisterende anlegg) baserer seg på å bygge et 
nytt renseanlegg innenfor Nordre Follo renseanlegg sin eksisterende tomt på 

Vinterbro.  

De forskjellige prosessavsnittene ved dagens anlegg har varierende kapasitet og 
noen deler av anlegget vil kunne møte befolkningsutviklingen helt frem mot 2040 
mens andre deler av anlegget allerede nærmer seg maksimal kapasitet. 

Utvidelsesalternativet innebærer en trinnvis utbygging der de forskjellige 
delprosessene skiftes ut etter behov. Eksempelvis bør bygging av nytt 

nitrogenrenseanlegg iverksettes snarest ettersom tilstanden på anlegget er dårlig 
og fordi kapasiteten er maksimalt utnyttet ved dagens belastning. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det er gjennomført en grundig prosess hvor ulike konsepter og konsekvenser for 

økonomi, driftssikkerhet og miljøeffekter er vurdert.  

Overføring til Bekkelaget vil gi et stort hovedrenseanlegg på hver side av indre 
Oslofjord (Bekkelaget og VEAS), og er det alternativet med lavest 

investeringskostnad. Alternativet har imidlertid en høyere driftskostnad basert på 
tilbakemeldinger fra Oslo kommune vedrørende pris på kjøp av 
behandlingskapasitet. Dermed er nåverdiberegning av dette alternativet 

betydelig dyrere enn de andre. Det er også en usikkerhet i Oslo kommunes 
prising over tid som følge av uavklart adm. og risikopåslag. 

Konseptalternativ 3 «Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg» utgjør et 

fleksibelt alternativ hvor investeringene i de ulike delkomponentene kan spres 
utover i tid. Restverdien av eksisterende komponentene utnyttes på best mulig 
måte, hvilket er gunstig i et både økonomisk og miljømessig perspektiv. 

Alternativet har den laveste nåverdiberegningen. 
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Søndre Follo Renseanlegg har tilsvarende plan for utvidelse og er godt i gang 
med optimalisering i eksisterende rensetrinn, med gode resultater. Det vil være 

mulig å dele erfaringer og metodikk renseanleggene imellom. 

Det er behov for å øke selskapets låneramme for å sikre finansiering av 
nødvendige tiltak. Ved alternativ 3 kan lånerammen utvides trinnvis i tråd med 

anbefalt faseinndeling. Dette sikrer eierkommunene en god kontroll over 
utviklingen fremover. 

Saksfremlegget er utarbeidet i samarbeid med Nordre Follo kommune og det 
fremmes en tilsvarende innstilling fra kommunedirektøren i Nordre Follo. 

For endring av selskapsavtalen forutsettes likelydende vedtak i Ås kommune og 

Nordre Follo kommune.  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-20/21 
R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet-
Vinterbro 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  21/00163-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 20/21 14.04.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for 

gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, som vist på plankart datert 17.12.2020 
og 25.08.2020.  

 
Ås, 24.03.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør Kommunalsjef  

 teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan, 14.04.2021 

Kommunestyret, 24.04.2021 
           
 

Vedlegg: 
1. Plankart - dreneringsgrøft, datert 17.12.2020 

2. Plankart - driftsvei, datert 25.08.2020 
3. Plankart - inneklemt dyrka mark, datert 25.08.2020 
4. Redegjørelse, datert 11.01.2021 

5. Tegningshefte 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 
Statens vegvesen fremmer forslag om endring etter pbl § 12-14 av R-286 

Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for gang- og 
sykkelvei fra Esso til Holstad. 

 
Forslaget omfatter tre separate endringer: (1) Justering for ny dreneringsgrøft på 
Riis, gnr/bnr. 100/1, og (2) omregulering av inneklemt landbruksareal til «annen 

veggrunn – teknisk anlegg» på gnr/bnr. 62/4, og (3) flytting av driftsvei på 
samme eiendom.  

 
Kommunedirektøren mener forslaget i sum sikrer bedre forhold for berørte 

grunneiere og landbruket, til tross for et lite merforbruk av dyrket mark.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at endringsforslagene vedtas.  

 
Fakta i saken: 

Statens vegvesen har påbegynt arbeidet med detaljprosjektering av ny firefelts 
E18 mellom Retvet og Vinterbro. I forbindelse med arbeidet har det kommet opp 
forhold som gjør det ønskelig å foreta mindre justeringer av gjeldende plan. 

 
Gjeldendene bestemmelser er dekkende for ønskede endringer. Forslaget 

fremmes derfor med endringer kun på plankart.  
 
Følgende to planer berøres:  

 R- 286 detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro, vedtatt av kommunestyret 
12.10.2016.  

 R- 319 detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, vedtatt av 
kommunestyret 04.09.2019.  
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Figur 1 Kartutsnitt av vedtatt plansituasjon 

 
Forslag til endringer: 

Dreneringsgrøft gnr/bnr. 100/1, Riis. 
Etter innspill fra grunneiere ønsker Statens vegvesen å etablere en 
dreneringsgrøft for å ta unna overvann fra østsiden av ny E18 ved jordet til 

gnr/bnr. 100/1. 
 

Det foreslås å bygge en lengre stikkrenne, fra laveste punkt nord for E18, under 
ny E18 og dyrket areal, videre under eksisterende E18. Langs eksisterende E18 

og inn på areal til vektplassen skal vannet føres i åpen bekk til dagens utløp. 
Total lengde er ca. 315 m, hvorav ca. 160 m er lukket rørgrøft. 
 

Planområde utvides med 1,6 daa for å sikre tilstrekkelig areal til midlertidig 
anleggsområde på Riis. Tiltaket medfører at eiendommen til Øyvind Kvæstad 

(100/1) blir berørt med midlertidig erverv av 598 kvm. 
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Figur 2 Vedtatt situasjon         Figur 3 Omsøkt situasjon 

 

Holstad Øvre - flytting av driftsveg gnr/bnr. 62/4 og 62/36. 
Vegvesenet ønsker å endre traséen til regulert driftsvei til rensebasseng for E18 

sør for Holstad Øvre, gnr/bnr. 62/4. Driftsvegen foreslås flyttet fra vestsiden av 
gårdstunet til østsiden. Denne justeringen gir et mindreforbruk av dyrka mark på 
om lag 0,5 daa. 

 

     
Figur 4 Vedtatt situasjon            Figur 5 omsøkt situasjon 

 

Holstad Øvre, inneklemt dyrket mark. 
Etablering av ny europavei, og ny gang- og sykkelveg fra Esso til Holstad vil føre 
til at et eksisterende landbruksareal deles i tre små inneklemte arealer.  

 
Vegvesenet ønsker å omregulere arealene fra «landbruksformål» til «annen 

veggrunn – tekniske anlegg» da arealene er for små og uhensiktsmessig 
arrondert til drift med traktor. Virkningen av dette er at om lag 1,8 daa dyrka 
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mark utgår. Regulert kobling mellom gang- og sykkelveiløsningen i ny E18 og ny 
gang- sykkelvei fra Esso til Holstad berøres ikke av denne endringen.  

 
Denne endringer berører to planer; R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-
Vinterbro, og R-319 Detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad.  

 
 

 
Figur 6 Vedtatt situasjon       Figur 7 Omsøkt situasjon 

 

Prosess ved endring av reguleringsplan 

I henhold til pbl § 12-14 skal endring av reguleringsplan behandles på samme 
måte som et ordinært planforslag. Det åpnes likevel for at en enklere saksgang 
kan benyttes med kun én høringsrunde. Endringsforslaget skal forelegges 

berørte myndigheter, naboer og andre berørte, med en høringsfrist på 2-3 uker. 
 

 
Uttalelser til høring 
Endringsforslaget ble sendt på offentlig ettersyn til berørte myndigheter, 

grunneiere og andre berørte parter i perioden 11.01.2021 - 04.02.2021. Det ble 
mottatt 3 uttalelser til høringen, samtlige fra offentlige myndigheter:  

 
Viken fylkeskommune mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de 
interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta, og har ingen 

ytterligere merknader. 
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver at endringen gir et merforbruk av dyrket 
mark, men på den andre siden vil flyttingen av driftsveien og den planlagte 
dreneringsgrøften bidra til å ta unna overvann fra landbruksareal og dermed 

spare dyrket mark på kort og på lang sikt. Sett i forhold til størrelsen på 
vegprosjektet i sin helhet og den relativt lave påvirkningen disse endringene har 

på landbruksarealene som blir berørt, har vi ingen større merknader til 
endringsforslaget. 
 

Bane Nor mener planendringen ikke berører jernbanens interesser og har derfor 
ingen merknader.  
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Vurdering: 
Kommunedirekten er positiv til at forslaget tas som endring etter pbl § 12-14, all 

den tid forslaget ikke innfører nye elementer i planen, og hovedrammene i 
vedtatte planer videreføres. Ingen viktige natur- og friluftsområder berøres av 
forslaget.  

 
Kommunedirektøren mener forslaget i sum sikrer bedre løsninger for berørte 

parter, inklusivt landbruket, til tross for et samlet merforbruk av dyrka mark på 
om lag 1,3 daa. Kommunedirektøren konstaterer at det ikke er kommet negative 
merknader til forslaget, og at forslaget er utarbeidet i samråd med berørte 

grunneiere. Forslaget er også forelagt Follo landbrukskontor som vurderer at 
totalløsningen for landbruket blir bedre til tross for et lite merforbruk av dyrka 

mark.  
 

Ny dreneringsgrøft på Riis sikrer bedre håndtering av overvann, som er positivt 
for landbruket på kort og lang sikt. Kommunedirektøren kan akseptere at 
planområdet utvides for å sikre areal for et midlertidig anleggsområde på Riis.  

 
Flytting av driftevei på Holstad Øvre til «baksiden» av gårdstunet vurderes å 

være en klart bedre løsning for beboerne. De negativene virkningene av 
drifteveien flyttes til mellom gårdstunet og europaveien, noe kommunedirektøren 
mener gir færre ulemper for beboerne. Kommunedirektøren ser også positivt på 

at justeringen gir et mindreforbruk av dyrka mark på om lag 0,5 daa. 
 

Omregulering av et lite landbruksområde på Øvre Holstad til «annen veggrunn – 
teknisk anlegg» godtas som nødvendig fordi det er et lite og inneklemt område 
som ligger vanskelig til for drift. I praksis vil arealet gå ut av drift. Denne 

justeringen vil føre til et merforbruk av dyrka mark på om lag 1,8 daa. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener forslaget i sum vil bedre forholdene for landbruket til 
tross for et lite merforbruk av dyrket mark. Sett i forhold til størrelsen på 

veiprosjektet i sin helhet og den relativt lave påvirkningen endringene har på 
landbruksarealene som blir berørt, anbefaler kommunedirektøren at 

planforslaget vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-21/21 
R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - 
Annengangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  15/03821-29 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 21/21 14.04.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-302 

Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33, med kart datert 09.02.2021, 
bestemmelser revidert 18.03.2021 og planbeskrivelse revidert 18.03.2021. 
 

 
Ås, 26.03.2021 

 
Trine Christensen  Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                                         Kommunalsjef  

  Teknikk, samfunn og kultur 
   

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang (avholdt) 
Offentlig ettersyn (avholdt) 
Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Annengangsbehandling 

1. Oppsummering av merknader med kommentarer, datert 23.03.2021 
2. Planbeskrivelse, datert 18.03.2021 
3. Plankart, datert 09.02.2021 

4. Bestemmelser, datert 18.03.2021 
5. Illustrasjonsplan, datert 12.06.2020 

6. Illustrasjonshefte, datert 15.06.2020 
7. Prinsipplan overvannshåndtering, datert 10.06.2020 
8. Oversiktsdokument Blågrønn faktor, datert 10.06.2020 

9. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 08.05.2020 
10. Trafikknotat, datert 06.05.2020 

11. Støyfaglig utredning, datert 20.05.2020 
12. Biologiske undersøkelser, datert 01.12.2020 
13. Vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2020 

14. Saksutskrift HTP-sak 51-30 i møte 07.10.2020 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Varslingsbrev og kunngjøring, datert 01.02.2016 

Høringsuttalelser 
Geoteknisk vurdering, datert 03.03.2020 
Notat – Vurdering av rekkefølgekrav for bussholdeplass i østgående retning, 

datert 25.03.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 

Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 

Forslaget omfatter om lag 40 boliger, oppført som sammenhengende 
blokkbebyggelse og rekkehus. Bebyggelsen skal etableres med fallende 
byggehøyder mot vest, som følger terrenget. Felles parkeringskjeller skal 

etableres under terreng. I tillegg foreslås et næringsbygg som avslutter rekken 
av næringsbygg langs Nygårdsveien direkte øst for E18.  
 

Forslagsstiller er grunneier av eiendommene 103/165 og 103/3, Jarle Hopland. 
Planen er utarbeidet av INBY, med bistand fra Code Arkitekter som har utformet 
forslag til bebyggelse som detaljplanen er tilpasset for.  

 
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplan for Ås 2015-2019. 

 
Fakta i saken: 

Planstatus 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og 
næringsvirksomhet. 
 

Gjeldende reguleringsplan for området er R-99 Endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for del av Nygård/Nordvang, hvor planområdet er 

regulert til byggeområde for motell og næringsbebyggelse, vedtatt 23.05.1990. 
 
Området er disponert til inntil 40 boliger i Ås kommunes boligprogram. 

 
Planprosess og tidligere behandling 

Oppstartsmøte ble avholdt 22.12.2015, og varsel om oppstart av planarbeid ble 
kunngjort 09.02.2016.  
 

Saken ble behandlet av Hovedutvalg for teknikk og plan første gang i møte 
07.10.2020. Utvalget fattet vedtak om å sende planforslaget til offentlig 

ettersyn, med tre punkter som følger saken som innspill. Disse punktene er: 
 

1. Bidrag til framtidig fortau eller gang- og sykkelvei langs Nygårdsveien fram 
mot framtidig bussløsning ved E18 ved nye Nygårdkrysset må fastslås i planen. 
  

2. Til bestemmelsenes punkt 12.2 Bestemmelsesområde #2: Gangforbindelsen 
skal ha et offentlig preg og tilfredsstille standarder for denne type anlegg. Arealet 
vurderes innregulert som friområde. Rekkefølgebestemmelse som sikrer 

opparbeiding inntas i planen.  
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3.  
a) Det innarbeides bestemmelser om at tilstrekkelig skolekapasitet skal være 

etablert før byggetillatelse gis.  
b) Naturmangfoldlovens § 7-12 skal være grundig og punktvis redegjort for.  

c) Områdets naturverdier skal ha blitt kartlagt av fagkyndig biolog, og rapporten 

med anbefaling av ivaretakelse av eventuelle verdier skal foreligge saken til 2. 
gangs behandling.  

 
Planforslaget var til offentlig ettersyn i perioden 29.10.2020 til 11.12.2020. Det 
ble mottatt 8 merknader. Merknadene er oppsummert og kommentert av 

kommunedirektøren i eget vedlegg, vedlegg 1. 
 

Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet er om lag 8.8 daa, og ligger ved Nygård/Nordvang ved enden av 

Nordbyveien, ovenfor Da Vinci-broen ved E18. Planområdet er om lag 3,2 km fra 
Ski sentrum. 
 

Området er i dag ubebygget med unntak av Nordby kabelhus vest for 
Nygårdsveien, et eldre, men aktivt anlegg for telefoninettet i Ås. 

Omkringliggende boligbebyggelse består av eneboliger, småhus og noe 
blokkbebyggelse på begge sider av Nordbyveien. 
 

Grundig beskrivelse av planforslaget er redegjort for i vedlagt planbeskrivelse, 
vedlegg 2, samt i saksutskrift fra førstegangsbehandling, vedlegg 14. 

 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslagets hovedgrep er to delområder på hver side av Nygårdsveien med 

henholdsvis boligbebyggelse på østsiden av veien, og næringsbebyggelse på 
vestsiden av veien. 

 
I området for næringsbebyggelse kan det etableres forretning for plasskrevende 
varer, eller industri og lagervirksomhet med tilhørende administrasjon. 

Planforslaget illustrerer et næringsbygg i tre etasjer med underliggende kjeller til 
lager og parkering. Næringsbygget inngår som en del av det eksisterende 

næringsmiljøet i området. 
 
Boligbebyggelsen i øst er fastsatt med arealformål og byggegrenser som danner 

en U-form med bebyggelse langs yttergrensen av planområdet som vil skjerme 
for støy fra E18 og Nordbyveien, og kranser omkring et sentralt grønt tun. 

 
I byggeområdet for bolig kan det føres opp konsentrert småhusbebyggelse 
og/eller blokkbebyggelse, med opptil 4000 kvm BRA eller maks 37 % BYA over 

terreng. Det tillates bebyggelse med inntil 3 etasjer over parkeringskjeller/ferdig 
planert terreng, og byggehøyder skal trappes ned mot vest. Mot Nygårdsveien er 

det foreslått syv rekkehus over tre plan med private inngangsparti lagt til 
gårdsrom. Langs Nordbyveien er det foreslått 33 boliger med felles inngangsparti 
fra Nygårdsveien og atkomst via trapp til det sentrale gårdstunet. 

 
Uteoppholdsareal innenfor formålet bebyggelse og anlegg skal være på minimum 

25 % av BRA, dvs. om lag 1000 kvm. I planforslaget er dette regulert som et 
sammenhengende gårdsrom som er kartfestet i plankartet som BUT1-2. Alle 

boenheter i byggeområdet henvender seg mot gårdsrommet, med direkte 
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utganger. Alle boenheter har i tillegg et skjermet privat uteoppholdsareal i form 
av hage på terreng, terrasse, balkong eller takhage på minimum 10 % av 

boligens BRA.  
 
Grundig beskrivelse av planforslaget er redegjort for i vedlagt planbeskrivelse, 

vedlegg 2, samt i saksutskrift fra førstegangsbehandling, vedlegg 14. 
 

 
Vurdering: 
Planforslaget med foreslåtte arealformål til boligbebyggelse og 

næringsbebyggelse vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel, som 
disponerer planområdet til disse formålene. Foreslått omfang av boligbebyggelse 

er i samsvar med kommunens boligprogram, som angir 40 boenheter for 
boligbebyggelse i området. 

 
Foreslått næringsbebyggelse følger tilsvarende høyder og arealutnyttelse som 
øvrig næringsbebyggelse langs Nygårdsveien, og vurderes å være godt tilpasset 

omgivelsene og i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 

Forslaget er i all hovedsak tilsvarende forslaget til behandling 07.10.2020, og 
vurderes av kommunedirektøren å være godt tilpasset nærområdet.  
 

Bebyggelsens hovedgrep, herunder arealutnyttelse, bygningstyper og 
byggehøyder, samt omfang og plassering av uteoppholdsareal er vurdert som å 

være godt egnet til området. Øvrige forhold som omfang av parkeringskjeller, 
tiltak for overvannshåndtering og dokumentasjonskrav knyttet til gjennomføring 
er vurdert som å være ivaretatt på en god måte. Det er videre positivt at 

kabelhuset i Nygårdsveien reguleres til bevaring, og at det skal etableres ny 
holdeplass for buss i Nordbyveien. 

 
Reguleringsplanen vurderes samlet sett å etablere gode forutsetninger for at 
området kan utvikles til å bli et vellykket boligområde i enden av Nordbyveien. 

 
Vurdering av endringer etter offentlig ettersyn 

Forslaget er revidert etter offentlig ettersyn for å imøtekomme mottatte 
merknader. Endringene i planforslaget er redegjort for og vurdert nedenfor.  
 

Utforming av hjørnet Nygårdsveien/Nordbyveien 
Planforslaget er justert i henhold til kommunedirektørens merknader ved 

førstegangsbehandling, slik at byggegrenser er trukket tilbake fra hjørnet og 
samsvarer med illustrasjonsprosjektet i planbeskrivelsen. Kommunedirektøren 
vurderer endringen som tilfredsstillende. 

 
Holdeplass for buss 

Planforslaget er justert i henhold til Ruter og Viken fylkeskommunens merknader 
omkring plassering av holdeplass for buss i vestgående retning. Holdeplassen er 
anbefalt plassert tilsvarende som i dag, men med ny utforming som 

kantstoppsparkering med tilhørende leskur. Det er innført rekkefølgekrav for 
opparbeidelse av holdeplassen i vestgående retning. Kommunedirektøren 

vurderer forholdet som ivaretatt. 
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Viken og Ruter utrykker ønske om også å innlemme holdeplass i østgående 
retning i forslaget. Kommunedirektøren mener utbedring av holdeplass på 

motsatt side av Nordbyveien ikke følger direkte av foreslått utbygging, i 
motsetning til holdeplass nord for veien. Kommunedirektøren vil derfor ikke 
anbefale at plassering og utforming av holdeplass i østgående retning skal 

omfattes av planforslaget, og eventuelle tiltak på holdeplassen må sikres på 
annet vis enn gjennom denne reguleringsplanen. 

 
Midlertidig støyskjerming langs E18 
Det er innarbeidet nytt bestemmelsesområde i plankartet, med tilhørende 

bestemmelser om etablering av støyskjerming i næringsområdet dersom det skal 
oppføres boligbebyggelse uten at verken næringsbebyggelsen eller støyskjerm 

knyttet til E18 er oppført. Kommunedirektøren vurderer med dette at 
reguleringsplanen gir tilstrekkelige forutsetninger til å sikre at tilfredsstillende 

støynivå for boligbebyggelse i området kan oppnås. 
 
Krav om standard på sykkelparkering 

Reguleringsbestemmelser for etablering av sykkelparkeringsplasser er justert 
med tydelige krav til utforming av sykkelparkeringen. Her inngår lokalisering av 

plassene, og andel overdekte plasser. Kommunedirektøren vurderer nye 
bestemmelser for etablering av sykkelparkering å være tilfredsstillende. 
 

Etablering av nettstasjon 
Reguleringsbestemmelsene er oppdatert med krav til plassering og utforming av 

nettstasjon, dersom det blir vurdert som aktuelt å etablere dette i forbindelse 
med byggesaken. Kommunedirektøren vurderer forhold som berører nettstasjon 
å være avklart. 

 
Vurdering iht. naturmangfoldloven 

Det er gjennomført naturkartlegging i området, redegjort for i eget notat 
utarbeidet av BioFokus, og lagt ved forslaget som vedlegg 12. Planforslagets 
virkninger på naturmiljø er vurdert i henhold til naturmangfoldloven § 8-12.  

 
Kunnskapsgrunnlaget omfatter kartlegging gjennom feltregistrering og bruk av 

Artskart, og er vurdert å være tilstrekkelig til å vurdere naturverdi og virkninger 
av planforslaget. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i området, og 
planforslaget er vurdert å ikke påvirke biologisk mangfold i stor grad. 

Kommunedirektøren vurderer forhold som berører naturmiljø å være ivaretatt i 
planforslaget. 

 
Rekkefølgekrav 
Rekkefølgekravene er justert i det reviderte planforslaget. Endringene omfatter i 

hovedsak nye forhold som er avklart under planprosessen, herunder behov for 
tiltak utenfor planområdet knyttet til vann- og avløpsnett i området, samt 

teknisk infrastruktur og enkelte dokumentasjonskrav. Vurdering av aktuelle 
rekkefølgekrav til planområdet er gjennomgått nedenfor. 
 

Gangforbindelse 
Sikring av gangforbindelse nord for boligbebyggelsen, mellom Nygårdsveien og 

Nordbyveien, er vurdert i planforslaget. Gangforbindelsen er kartfestet i 
plankartet som bestemmelsesområde #2. Tilhørende bestemmelser for utforming 

tydeliggjør at gangforbindelsen skal være allment tilgjengelig, og utformes slik at 
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den oppleves som offentlig. Det er også gitt bestemmelser for belysning og 
beplantning. Det stilles rekkefølgekrav for opparbeidelse av gangforbindelsen før 

det kan gis brukstillatelse for boligbebyggelse.  
 
Skolekapasitet 

Det er innført rekkefølgekrav som skal sikre at det er skole- og 
barnehagekapasitet i området før det gis rammetillatelse for boligbebyggelse i 

området.  
 
Leke- og uteoppholdsareal 

Det er innført rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av det sentrale 
gårdsrommet BUT1-2, samt lekeareal innenfor dette området i henhold til 

reguleringsplanens bestemmelser for disse arealene, før brukstillatelse kan gis 
for boligbebyggelse i planområdet. 

 
Vann- og avløpskapasitet 
Det er fastsatt en serie rekkefølgekrav som er vurdert som nødvendige for å 

sikre tilstrekkelig vann- og avløpskapasitet for ny boligbebyggelse i planområdet.  
 

Rekkefølgekravene knytter seg til behov for opparbeidelse av felles infrastruktur 
utenfor planområdet, samt vann- og avløpstrasé frem til og gjennom 
planområdet. Kommunedirektøren vurderer forhold knyttet til vann- og 

avløpskapasitet i området å være ivaretatt i planforslaget. 
 

Grunnundersøkelser 
Vurdering av områdestabilitet er gjennomført og er vedlagt reguleringsplan som 
vedlegg 13. Vurderingen konkluderer med behov for ytterligere 

grunnundersøkelser når tiltak skal gjennomføres i området. Detaljplanen 
fastsetter som følge rekkefølgekrav for grunnundersøkelser for lokalstabilitet, 

byggegrop og fundamenteringsløsninger som skal foreligge ved søknad om 
rammetillatelse. Kommunedirektøren vurderer forholdet å være ivaretatt. 
 

Fortau langs Nordbyveien 
Planforslaget legger opp til at det skal etableres atkomst til planområdet for 

gående til ny boligbebyggelse i planområdet direkte fra Nordbyveien fra syd og 
fra øst. Som følge er det både gitt utrykk for ønske om, og vurdert som 
nødvendig, at det også etableres fortau langs Nordbyveiens nordre kant innenfor 

planområdet.  
 

Fortauet er foreslått avgrenset frem til overgang over Nordbyveien ved krysset 
Nordbyveien/Nygårdsåsen nordøst i planområdet, og fortauet følger videre 
Nordbyveien frem til Nygårdsveien forbi bussholdeplassen syd i planområdet. 

Fortauet langs Nordbyveiens nordre kant kan videreføres videre nordøst dersom 
behov for dette oppstår i fremtiden. 

 
Detaljplanen fastsetter rekkefølgekrav for opparbeidelse av fortau langs 
Nordbyveien, avsatt i plankartet som o_SF2, før det kan gis brukstillatelse for 

boligbebyggelse i området. Kommunedirektøren vurderer forholdet å være 
ivaretatt. 
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Fortau langs Nygårdsveien 
Kommunedirektøren har vurdert behov for opparbeidelse av fortau langs 

Nygårdsveien, fortrinnsvis for å gi sikker fremkommelighet for gående og 
syklende til ny holdeplass for ekspressbuss ved Nygårdskrysset.  
 

Kommunedirektøren vurderer det slik at etablering av fortau langs strekningen 
ikke er strengt nødvendig, all den tid det er etablert trygg gang- og 

sykkelveiforbindelse fra Nordbyveien langs Haugenveien frem til den regulerte 
bussholdeplassen gjennom Nygård, nordøst for planområdet. 
Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale at det fastsettes rekkefølgekrav for 

fortau langs Nygårdsveien knyttet til utbygging innenfor planområdet. 
 

Holdeplass Vestgående retning 
Planforslaget legger opp til at det skal etableres fortau langs Nordbyveiens 

nordre kant sydøst i planområdet. Som følge er det vurdert som nødvendig også 
å justere utforming av dagens gangvei frem til bussholdeplassen langs veien. Det 
er samtidig vurdert som nødvendig med ny utforming av bussholdeplassen i 

tilknytning til foreslått fortau. Ny bussholdeplass er kartfestet i plankartet, i tråd 
med Ruter og Viken fylkeskommunes anbefalinger. Videre er det fastsatt 

rekkefølgekrav for opparbeidelse, på tilsvarende vis som for tilhørende fortau. 
Kommunedirektøren vurderer dette forholdet å være ivaretatt i forslaget.  
 

Holdeplass østgående retning 
Viken fylkeskommune og Ruter har gitt utrykk for ønske om at holdeplass syd for 

Nordbyveien, for reisende i østgående retning, også får ny utforming for å bedre 
trafikksikkerheten i området. De ønsker derfor at planområdet utvides, og at det 
fastsettes rekkefølgekrav for opparbeidelse av ny holdeplass i østgående retning 

i planforslaget.  
 

Kommunedirektøren vurderer det slik at behov for opparbeidelse av holdeplass 
syd for veibanen ikke følger direkte av at det foreslås å etablere ny 
boligbebyggelse nord for veien. Det er heller ikke vurdert som nødvendig å 

etablere nytt fortau, eller gjøre andre tiltak syd for Nordbyveien som følge av 
utbyggingen. Som følge vil kommunedirektøren ikke anbefale at planområdet 

utvides, eller at det fastsettes rekkefølgekrav for ny utforming av bussholdeplass 
i østgående retning. Eventuelle utbedringer av bussholdeplassen for å bedre 
trafikksikkerheten i området, bør snarere gjennomføres på annet vis enn 

gjennom foreslått reguleringsplan for ny bebyggelse i området. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer forslag til reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 
33 å være i tråd med kommuneplanens arealdel. Forslaget løser boligbehovet 

som beskrevet i kommunens boligprogram på en overbevisende måte, med 
foreslått bebyggelse som sikrer både gode støyforhold, tilpasning til 

nabobebyggelse og landskap, samt gode felles utearealer med effektive grep. 
 
Illustrasjonsprosjektet gir utrykk for høy ambisjon for arkitektur og utforming av 

bebyggelsen i området, og vesentlige virkemidler for å oppnå dette er sikret i 
planbestemmelsene på best mulig vis. 
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Planforslaget er revidert etter offentlig ettersyn, og de aller fleste mottatte 
merknader er imøtekommet på tilfredsstillende vis. Kommunedirektøren 

anbefaler derfor at planforslaget vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-22/21 
Gnr 61 bnr 27 - Langbakken 2 - Enebolig - Søknad om 
dispensasjon fra plankrav 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  20/00593-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 22/21 14.04.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalget 
for teknikk og plan (HTP) dispensasjon fra Områdereguleringsplan for Ås 

Sentralområde (R-287) bestemmelse nr. 2.1 vedrørende krav om 
detaljreguleringsplan på gnr. 61 bnr. 27. Begrunnelsen fremkommer av 
saksutredningen. 

 
 

 
Ås, 23.03.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonsplan 

3. Oppriss mot øst og vest 
4. Illustrasjon av tiltaket og omkringliggende bebyggelse 
5. Illustrasjon av mulig fremtidig utvikling 

6. Nabovarsel 
7. Merknad fra nabo 61/33 

8. Tilsvar nabomerknad 61/33 
9. Merknad fra Ås kommune Eiendomsavdelingen 
10. Tilsvar merknad fra kommunen 

11. Merknad fra nabo på 61/231 
12. Tilsvar nabomerknad 61/231 

13. Merknad fra nabo 61/279 
14. Tilsvar nabomerknad 61/279 
 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken 

Samtlige dokumenter i saken 
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Saksbehandler sender vedtaket til 
- Tiltakshaver 

- Ansvarlig søker 
- Naboer med merknader 

 

Saksutredning 
 

Sammendrag 
Det søkes om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområdes 
bestemmelse nr. 2.1 om krav til detaljregulering. Kommunedirektøren har 

vurdert søknaden og kommet til at vilkårene for å innvilge en dispensasjon ikke 
er tilstede. 

 
Fakta i saken 

Eiendommen gnr 61 bnr 27 omfattes av felt B7 og G2 i Områdereguleringsplan 
for Ås Sentralområde (R-287). Felt B7 er avsatt til boligbebyggelse og felt G2 er 
avsatt til grønnstruktur. Tomten er ubebygd og tiltakshaver ønsker å oppføre en 

enebolig på tomten. Tiltakshaver eier også naboeiendommen 61/25 som er 
omfattet av midlertidig forbud mot tiltak i påvente av bevaringsplan for 

Gamleveien.  
 
Kommunen mottok den 29.01.2021 søknad om dispensasjon fra 

Områdereguleringsplan for Ås Sentralområdes bestemmelse nr. 2.1 vedrørende 
krav om detaljreguleringsplan og bestemmelse nr. 2.2 vedrørende 

rekkefølgekrav. 
 
Eneboligen ønskes oppført nord på tomten som vist på vedlagt situasjonsplan. 

Tomtens areal er på 2404 m2 hvorav 1720 m2 er avsatt til boligformål. Det søkes 
dispensasjon for oppføring av en enebolig med maksimal grunnflate på 150 m2. 

Det er også vist mulig plassering av fremtidig garasje på 50 m2. Til sammen gir 
det en grad av utnytting på 12 % BYA. 
 

 
 

Felt B7 omfatter omsøkt eiendom og eiendommen gnr 61 bnr 231 som ligger 
nord for omsøkt eiendom. Det er regulert en adkomst fra sør. Kjørevegen som 

utgjør denne adkomsten er eid av kommunen og den går fram til 
eiendomsgrensen til 61/25. Områdereguleringsplanen fastsetter ikke eksplisitt 
hvilke eiendommer eller felt denne adkomsten gjelder. Dette er en videreføring 
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av regulert adkomst til omsøkt eiendom 61/27 i tidligere reguleringsplan. Den 
øvrige eiendommen innenfor felt B7, 61/231 har ikke tinglyst veirett over 

eiendommen 61/27, den har veirett over eiendommen 61/33 som ikke omfattes 
av områdereguleringsplanen.  
 

Utnyttelsesgrad for feltet er regulert til 65 % BRA og høyde 2-3 etg. Det er ikke 
fastsatt byggegrenser i områdereguleringsplanen. I henhold til 

områdereguleringsplanens bestemmelse nr. 4.1 tillates det etablering av 
boligbebyggelse med tilhørende utearealer innenfor området. 
 

 
 
En del av eiendommen mot jernbanen er regulert til grønnstruktur, felt G2. I 
henhold til områdereguleringsplanens bestemmelse nr. 6.1 skal grønnstrukturen 

utformes slik at det kan tas i bruk som del av overordnet overvannshåndtering 
og tjene som flomvei i områdene. Det skal etableres gjennomgående tursti langs 

grønnstrukturen. Mot jernbanen skal det etableres sikre og sammenhengende 
gjerder med høyde på minimum 1,8 m. Det skal også etableres skjøtselsplan for 
drift av området. 

 
For felt B7 gjelder følgende rekkefølgekrav gitt i bestemmelse 2.2.1.: 

- SKV14: Kryssutbedring Fv152/ Langbakken inkl. Holdeplass for buss 
- SKV19/S F19/SS19: Fortau og sykkelvei med fortau langs Brekkeveien, 

inkl. Justert veibane, fra Akersveien til Søråsveien 

- SGS21: Snarveien mellom Langbakken og Idrettsveien 
- G1: Grøntområde, overvannsløsninger, samt gjerde langs jernbanen 

Langbakken 
- #3: Områdelekeplass i felt B3-B5-BAA 
- Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, Parsell Ås stasjon 

- Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, Parsell 
Hogstvedtveien 

 
Eiendommen var tidligere omfattet av Reguleringsplan for Sentrum øst (R-52). 
Dette er en eldre reguleringsplan og bestemmelsene om utnyttelsesgrad og 

høyde var erstattet av kommuneplanens bestemmelser. 
 

Avgrensning av hva som skal behandles 
Dette vedtaket behandler kun søknad om dispensasjon fra krav om 

detaljregulering, bestemmelse nr. 2.1. Kommunedirektøren mener at det er 
hensiktsmessig å kun behandle denne dispensasjonssøknaden først, da dette er 
en prinsipiell sak. Videre saksbehandling vil være avhengig av at det innvilges 

dispensasjon fra kravet om detaljregulering. Behandling av søknad om 
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dispensasjonen fra rekkefølgekravene i områdereguleringsplanens bestemmelse 
2.2 forutsetter en innvilget dispensasjon fra plankravet. Søknad om dispensasjon 

fra rekkefølgekrav vil bli behandlet dersom det blir aktuelt etter en eventuell 
innvilgelse av dispensasjon fra plankravet. 
 

Behov for uttalelse fra regionale myndigheter 
Denne saken er kun en dispensasjonssøknad fra plankravet i 

områdereguleringsplanen. Dispensasjonssøknaden krever derfor ikke uttalelse fra 
regionale myndigheter. Forhold knyttet til avstand til jernbane og vei avklares 
med relevante myndigheter i forbindelse med en eventuell byggesak. 

 
Nabomerknader 

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. §19-1 
jf. 21-3, og det er innkommet merknader fra naboer/gjenboere på følgende 

gnr/bnr:  
- 61/33,  
- 61/231  

- 61/259 
- 61/2 - Ås kommune, Eiendomsavdelingen.  

 
Merknadene går i hovedsak ut på følgende: 

- Regulert adkomst til eiendommen må, slik flere naboer ser det, forstås 

som å være adkomsten til hele felt B7. 
- En grunnflate på 150 m2 fremstår etter naboens syn som voldsomt i 

forhold til omkringliggende bebyggelse. 
- Dispensasjonen vil få konsekvenser for 61/231, den andre eiendommen 

omfattet av felt B7. Det bes om at det tas hensyn til denne tomten i 

vurderingen av dispensasjonssøknaden. Eier av 61/231 mener at felt B7 
burde reguleres under ett. 

- Det påpekes at type bebyggelse som er tiltenkt felt B7 i følge 
planbeskrivelsen er konsentrert småhusbebyggelse, ikke åpen 
småhusbebyggelse. 

- Naboene ønsker å få uttale seg om vilkårene som stilles ved eventuell 
innvilgelse av dispensasjon. 

- Nabo mener at det ikke bør gis dispensasjon fra en nylig vedtatt plan. 
- Naboene forstår søknaden slik at det planlegges å bygge i tråd med 

utnyttelsen gitt i områdereguleringsplanen, og mener at det da ikke er 

noen grunn til å slippe kravet om regulering. 
- Nabo mener at forhold knyttet til adkomsten og hensyn til avfallsbeholdere 

til sameie på 61/259 må ivaretas. 
- Ås kommunes eiendomsavdeling ber om mer detaljert begrunnelse for 

dispensasjonssøknaden. 

 
Søkers tilsvar: 

- En adkomst til 61/231 over omsøkt eiendom er uheldig da det vil ta opp 
mye areal til kjøreareal. 

- Boligen kan harmonere med omkringliggende bebyggelse selv om 

grunnflaten er 150 m2. 
- Tiltakshaver ønsker kun å bygge en bolig til seg selv, ikke utvikle hele 

tomten. Eiendommen 61/231 kan alternativt reguleres sammen med felt 
B5. 
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- I planbeskrivelsen står det at bebyggelsen i B7 kan være konsentrert 
bebyggelse, ikke at den skal være det. Når det gjelder krav til utforming 

fremgår det i planbeskrivelsen at estetikk og tilpasning til nabobebyggelse 
skal tillegges stor vekt. 

- Relevante føringer i områdereguleringsplanen vil følges selv om det søkes 

om dispensasjon. 
- Det er uforholdsmessig omfattende å regulere for å bygge en enebolig. En 

reguleringsprosess er mer tidkrevende og ressurskrevende for kommunen. 
Kostnader har ikke vært et argument for dispensasjonssøknaden. 

- Adkomsten vil bli utbedret og utformet i dialog med sameiet på 61/259.  

- Søknaden ble revidert for å svare ut Ås kommunes anmodning om mer 
detaljert redegjørelse. 

 
Søkers begrunnelse for dispensasjon fra krav om detaljregulering 

 
Om hensynet bak bestemmelsene 
Søker redegjør for at tiltaket ikke vil være i strid med de overordnede 

intensjonene i områdereguleringsplanen. Når det gjelder arealutnyttelse utgjør 
omsøkt tiltak en vesentlig lavere utnyttelse enn det tilrettelegges for i 

områdereguleringsplanen. Søker viser til at tiltaket ikke vil være til hinder for en 
utnyttelse i tråd med områdereguleringsplanen i framtiden. 
Videre redegjør søker for planens intensjon når det gjelder utforming av tiltak og 

grønnstruktur slik det fremgår av planbeskrivelsen.  
 

Når det gjelder adkomsten til eiendommen viser søker til at regulert adkomst sør 
for felt B7 er en videreføring av regulert adkomst i tidligere reguleringsplan som 
nå er erstattet. Det omsøkte tiltaket vil benytte regulert adkomst. Da 

tiltakshaver også er eier av 61/25 er de privatrettslige forholdene i orden. Søker 
redegjør videre for at B7 består av to eiendommer, omsøkt eiendom 61/27 og 

eiendommen 61/231 som også er ubebygd. Da 61/231 ble fradelt ble det tinglyst 
veirett til eiendommen over 61/33. Eiendommen har ikke tinglyst veirett over 
61/27. Søker viser til at det er uaktuelt for tiltakshaver som eier av 61/27 å gi 

veirett over sin eiendom til 61/231. 
 

Fordeler og ulemper 
Søker mener at det er følgende fordeler ved å innvilge dispensasjon fra plankrav: 

- Tiltaket er ikke til hinder for fremtidig utnyttelse i tråd med 

områdereguleringsplanen, som vist på vedlagt illustrasjon. 
- Tiltaket er i tråd med arealformålet boligformål. 

- Tiltaket vil harmonere med eldre nabobebyggelse som inngår i området 
rundt Gamleveien som skal vurderes for bevaring.  

- Tiltaket medfører ikke endring eller behov for å regulere adkomst. 

- Tiltaket kommer ikke i konflikt med sykkelvei/fortau langs Langbakken. 
- Tiltaket er ikke til hinder for at eiendommen vil kunne detaljreguleres på 

et senere tidspunkt. 
- Tiltaket vil ikke hindre utvikling på andre eiendommer i området. 
- Søker har vært i kontakt med Viken Fylkeskommune og Bane Nor SF og de 

hadde ikke merknader til saken. 
 

Søker peker på at en mulig ulempe ved å innvilge dispensasjonene er at 
allmennheten ikke har adkomst til grøntområdet langs jernbanen uten å 

detaljregulere. Søker skriver at tiltakshaver er positiv til å etablere en sti til 
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grøntområdet som en fortsettelse av adkomstveien i sørlige del av eiendommen. 
Søker foreslår at dispensasjon kan gis på vilkår av at allmenheten sikres 

adkomst til grøntområdet langs jernbanen. 
 
Kommunedirektørens vurdering 

Det er som nevnt over kun søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering 
som behandles i denne saken. 

 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 

 
    «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
For at en dispensasjon skal kunne gis, er det første vilkåret at hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl § 19-2 
annet ledd. Det andre vilkåret er at det skal foreligge kvalifisert overvekt av 

fordeler ved å gi en dispensasjon. I tillegg skal det foretas en vurdering om 
dispensasjon kan innvilges. 
 

Dersom omsøkt dispensasjon ikke medfører at hensynene bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt, men bare tilsidesatt, må kommunen i tillegg foreta en 

konkret vurdering av om fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene. Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn (allmenne 
interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter som her tillegges 

vekt. 
 

Vurdering av vilkår 1: Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres skal ikke bli 
vesentlig tilsidesatt 
Hensynet bak bestemmelsen om krav om detaljregulering er å sikre at det blir 

utarbeidet en reguleringsplan for hvert delområde som fastsetter rammene for 
ønsket bruk av arealene i tråd med områdereguleringsplanen. 

Områdereguleringsplanen er overordnet og har en lav detaljeringsgrad. Det 
stilles krav om detaljregulering fordi områdereguleringen ikke tar stilling til alle 
forhold av betydning. 

 
Søker grunngir sin dispensasjonssøknad med at byggingen av en enebolig ikke 

vil hindre fremtidig utvikling og detaljregulering av eiendommen i tråd med 
utnyttelsesgraden som er angitt for feltet i områdereguleringsplanen. 
Kommunedirektørens syn er at selv om oppføringen av eneboligen ikke hindrer 

at eiendommen i fremtiden kan utnyttes i tråd med områdereguleringsplanen, vil 
oppføring av en enebolig uten å detaljregulere legge føringer og begrensninger 

for en fremtidig detaljregulering.  
Områdereguleringsplanen har ikke detaljerte bestemmelser for dette feltet og 
det er flere forhold som skal avklares gjennom en detaljregulering. Dette gjelder 

for eksempel byggehøyde, byggegrenser, forhold til bygde omgivelser og 
grønnstruktur, samt spesifisering av rekkefølgekrav gitt i 

områdereguleringsplanen. 
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Søker påpeker videre at tiltaket ikke er i strid med arealformålet bolig, og at det 
ikke er nødvendig å endre adkomst da regulert adkomst til eiendommene ligger 

inne i områdereguleringsplanen. Etter søkers syn er det uforholdsmessig 
omfattende å regulere tomten for å bygge en enebolig, og søker påpeker at en 
reguleringsprosess er mer tidkrevende og ressurskrevende for kommunen.   

 
Kommunedirektøren har forståelse for at det kan virke uforholdsmessig å kreve 

reguleringsplan for å oppføre en enebolig på en eiendom som tidligere har vært 
avsatt til småhusbebyggelse. Dette er heller ikke et felt hvor det er lagt opp til 
høy utnyttelse og oppføringen av en enebolig vil ikke innebære en vesentlig 

reduksjon av antall boenheter som i fremtiden kan oppføres på eiendommen.  
Plankravet i områdereguleringsplanen er imidlertid klart uttrykt som et skal krav, 

uten unntak eller åpning for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Plankravet gjelder 
for alle tiltak uansett omfang. Dersom kommunen ønsket det kunne en lagt inn 

en bestemmelse som åpnet for en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, men 
det har kommunestyret ikke valgt å legge inn i områdereguleringsplanen. 
 

Kommunens anledning til å gi dispensasjon kan ses som en sikkerhetsventil 
eksempelvis i tilfeller der en plan får utilsiktede virkninger, så lenge søknaden 

oppfyller vilkårene for å gi dispensasjon. Denne saken gjelder imidlertid en nylig 
vedtatt plan og etter kommunedirektørens syn tilsier det at terskelen for å 
innvilge dispensasjon bør være høy. Dispensasjon fra plankravet kan bidra til å 

undergrave områdeplanens betydning. Det er opp til hver enkelt grunneier 
innenfor områdeplanen å bestemme når en vil utvikle egen eiendom. Plankravet i 

områdereguleringsplanen innebærer likevel at når grunneiere ønsker å gjøre 
tiltak på sin tomt må det skje i tråd med områdeplanens føringer for å sikre 
utvikling slik offentlige myndigheter har planlagt. 

 
En dispensasjon vil alltid tilsidesette hensynet bak en bestemmelse, spørsmålet 

er om det blir vesentlig tilsidesatt. Blir det vesentlig tilsidesatt har ikke 
kommunen hjemmel for å innvilge dispensasjonen. En eventuell innvilgelse av 
dispensasjon i denne saken krever at det stilles en rekke vilkår for å avklare 

rammene for oppføring av eneboligen. Det vil gjelde for eksempel byggehøyder, 
byggegrenser, utnyttelsesgrad og forhold til omkringliggende bebyggelse. Dette 

er nettopp forhold som områdereguleringsplanen legger opp til at skal avklares 
gjennom detaljregulering. Behovet for omfattende vilkår synliggjør etter 
kommunedirektørens vurdering at det her er viktige momenter som bør avklares 

gjennom en planprosess og ikke gjennom en dispensasjon. Videre taler dette for 
at hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge dispensasjon. 
 
Vurdering av vilkår 2: Fordelene skal være større enn ulempene 

Da det er kommunedirektørens vurdering at hensynene bak bestemmelsen vil bli 
vesentlig tilsidesatt, er det i utgangspunktet ikke nødvendig å vurdere hvorvidt 

det i tillegg foreligger overvekt av fordeler fremfor ulemper ved innvilgelse av 
dispensasjon. Dispensasjonssøknaden kan avslås på bakgrunn av det første 
vurderingspunktet om vesentlig tilsidesettelse.  

 
Kommunedirektøren har likevel vurdert det søker mener er fordeler ved å 

innvilge dispensasjon. Flere av forholdene som er listet opp i søknaden som 
fordeler er forhold som uansett må være oppfylt for at ikke hensynet bak 

bestemmelsen skal bli vesentlig tilsidesatt. Kommunedirektøren mener at det 
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kun er punktet om at tiltaket vil harmonere med eldre nabobebyggelse som kan 
anses som en direkte fordel med å tillate enebolig på eiendommen. Dette er 

likevel et forhold som også skal vurderes og ivaretas gjennom en planprosess. 
 
Konklusjon - vurdering om dispensasjon kan innvilges 

Kommunedirektøren har foretatt en vurdering av vilkårene for å innvilge 
dispensasjon etter pbl. § 19-2. Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke 

oppfylt. Hensynene bak lovens formålsbestemmelse og hensynet bak 
bestemmelsen om krav til detaljregulering blir vesentlig tilsidesatt. Det foreligger 
heller ingen klar overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjon. Dispensasjon 

kan derfor ikke innvilges. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser 
Ingen 

 
Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- 
og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble 
mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi 
vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man 

vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens 
dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Hovedutvalget for 
teknikk og plan (HTP) dispensasjon fra Områdereguleringsplan for Ås 

Sentralområde (R-287) bestemmelse nr. 2.1 vedrørende krav om 
detaljreguleringsplan på gnr. 61 bnr. 27.  

 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 
- Tiltaket prosjekteres etter kommuneplanens bestemmelse § 18. 

- Tiltaket må prosjekteres slik at det i form og volum harmonerer med 
bebyggelsen på Langbakken 2 og 4. 

- Tilgangen for allmennheten til grøntområdet skal sikres med sti over 
eiendommen. Dette skal sikres gjennom en tinglyst servitutt på eiendommen. 
- Tiltaket skal ikke hindre overvannsløsninger og ferdsel innenfor området 

regulert til grønnstruktur. 
 

Rekkefølgekravene gitt i Områdereguleringsplan for Ås Sentralområde (R-287) 
gjelder selv om det gis dispensasjon fra krav om detaljreguleringsplan. 
 

Utvalgets begrunnelse: 
(Skriv inn her) 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser 

Ingen  
 
Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- 
og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble 

mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man 
vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens 
dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 
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HTP-23/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01023-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   

10 Kommunestyret   

2 Eldrerådet 2/21 13.04.2021 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 3/21 13.04.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 3/21 14.04.2021 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 6/21 13.04.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/21 14.04.2021 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan 23/21 14.04.2021 

8 Administrasjonsutvalget 7/21 21.04.2021 

9 Formannskapet 25/21 21.04.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
Ås, 31.03.2021 

 
Trine Christensen Emil Schmidt 

kommunedirektør økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret  
 

Vedlegg:  
Årsmelding med årsberetning (Web-visning) 

Årsmelding med årsberetning(PDF) 
 
 

  

https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-årsmelding_202/
https://www.as.kommune.no/aarsmelding-tertialrapporter-og-maanedsrapporter-2020.536324.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Vedtatt budsjett for 2020 tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 %. Netto 
driftsresultat ved årets slutt har endt på 0,3%, og er langt bedre enn budsjettert 

og prognostisert gjennom året.  
 

Gjennom hele 2020 har det vært og blitt meldt om usikkerhet om endelig 
driftsresultat, da aktivitets- og ressursbehovet har vært uforutsigbart og  
svingende med pandemisituasjonen og endringer i gjeldende smitteverntiltak. 

 
Fakta i saken: 

Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2019-2022. Årsmeldingens kapittel 1-6 

utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte delen av 
rapporteringen, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende del av 
dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 

rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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