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Ås, 13.01.2021 
 

 
Martin Løken 

leder 

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

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

sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 

Orientering 
 

1/21 Presentasjon av forslag til reguleringsplan for del av Solbakken 

 
 

Referatsaker 
 

1/21 20/01719-17 Gnr 43 bnr 13 - Søråsveien 3 - Eneboliger - 

Statsforvalterens vedtak i klagesak 

 
 
Delegerte vedtak 

 

1/21 19/03401-12 Delegerte vedtak byggesak 28.11.2020 - 08.01.2021 

 

Dokument Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

20/02272-3 Gnr 67 bnr 4 - Østensjøveien 33 - Tilbygg enebolig - 
Tillatelse til tiltak i ett-trinn 

30.11.2020 HSD Innvilget 

17/03017-18 Gnr 103 bnr 184 - Nygårdsåsen 3 A – Ny trapp til 
garasjetak – Endring av tillatelse til tiltak - Dispensasjon 

02.12.2020 ACG Innvilget 

14/04247-4 Gnr 55 bnr 131 - Liaveien 28 - Tilbygg og fasadeendring - 
Ferdigattest 

02.12.2020 HSD Innvilget 

20/00779-10 Gnr 75 bnr 130 - Revaugberget 8 - Enebolig - Midlertidig 
brukstillatelse 

02.12.2020 BSH Innvilget 
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Dokument Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

19/01175-15 Gnr 113 bnr 2 - Breivollveien 100 – Nytt Kajakkanlegg - 
Endringstillatelse 

02.12.2020 BSH Innvilget 

18/01773-16 Gnr 97 bnr 15 - Rombekkveien 2-6 - Ferdigattest for 
støyskjerm 

03.12.2020 ACG Innvilget 

20/02295-9 Gnr 30 bnr 8 - Gamle Mossevei 40 - Riving og oppføring 
av ny enebolig - Rammetillatelse 

03.12.2020 HSD Innvilget 

20/02261-18 Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - 
Igangsettingstillatelse 1 - Byggegrop, grave/ 
sprengearbeider, utstikking, utvendig vann og avløp 

07.12.2020 HKH Innvilget 

20/03201-10 Gnr 74 bnr 50 - Rydningen 1 – Omgjøring av vedtak om 
avslag - Bruksendring - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

07.12.2020 HSD Innvilget 

20/00687-5 Gnr 97 bnr 97 - Rombekkveien 3 B - Enebolig med 
sekundærleilighet - Tillatelse i ett-trinn 

07.12.2020 HSD Innvilget 

17/01332-24 Gnr 107 bnr 508 - Sjøskogenfaret 10 - Midlertidig 
brukstillatelse 

07.12.2020 HKH Innvilget 

20/02236-5 Gnr 114 bnr 100 - Vinterbro terrasse 21 - Tomannsbolig 
- Tillatelse til tiltak 

09.12.2020 HKH Innvilget 

19/03908-50 Gnr 55 bnr 97 - Gamle Hogstvetvei 9 - Ås videregående 
skole – Nytt bygg A - IG 4 - Landskapsutforming 

09.12.2020 HKH Innvilget 

20/03608-2 Gnr 54 bnr 73 - Brekkeveien 17 - Enebolig - Rivetillatelse 09.12.2020 ACG Innvilget 

20/03528-2 Gnr 54 bnr 85 - Brekkeveien 19 - Butikk/forretningsbygg 
og lagerbygninger - Rivetillatelse 

09.12.2020 ACG Innvilget 

15/03512-29 Gnr 107 bnr 126 - Slorhøgda 61 - Enebolig med 
sekundærleilighet - Ferdigattest 

09.12.2020 BSH Innvilget 

14/01211-43 Gnr 42 Bnr 1 – Vollebekk, midlertidig parkering - 
Forlengelse av frist for midlertidig parkering - Vedtak 

09.12.2020 BSH Innvilget 

20/03540-2 Gnr 113 bnr 195 - Nesset terrasse 34 – Tilbygg, 
takoverbygg/skjerming terrasseutgang - Tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett 

09.12.2020 BSH Innvilget 

20/01049-5 Gnr 74 bnr 16 - Gamle Kroervei 89 - Riving uthus/garasje 
- Ferdigattest 

09.12.2020 HSD Innvilget 

20/02458-5 Gnr 73 bnr 355 - Von Øtkens vei 10 - Rehabilitering 
skorstein - Ferdigattest 

09.12.2020 HSD Innvilget 

20/02874-9 Gnr 54 bnr 84 - Brekkeveien 14 - Bruksendring fra 
forretning til forsamlingslokale - Tillatelse til tiltak – 
Unntak fra TEK17 - Midlertidig dispensasjon 

11.12.2020 BSH Innvilget 

20/03587-2 Gnr 42 bnr 243 - Høyskoleveien 31 - Tilbygg og 
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Tillatelse til 
tiltak 

11.12.2020 BSH Innvilget 
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Dokument Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

20/03541-2 Gnr 54 bnr 100 - Måltrostveien 36 - Bruksendring - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

11.12.2020 HSD Innvilget 

20/03591-2 Gnr 102 bnr 128 - Elgfaret 11 C - Rehabilitering av 
skorstein - Tillatelse til tiltak i ett-trinn 

11.12.2020 HSD Innvilget 

20/03592-2 Gnr 102 bnr 77 - Elgfaret 11 D - Rehabilitering av 
skorstein - Tillatelse til tiltak i ett-trinn 

11.12.2020 HSD Innvilget 

19/03440-30 Gnr 102 bnr 430 - Solberg øst – BKB – Nye boliger og 
næringslokale - Igangsettingstillatelse 2 

14.12.2020 HKH Innvilget 

18/03627-13 Gnr 103 bnr 30 og 70 - Nygårdsveien 16 - Opprettelse av 
ny grunneiendom - Endring av gitt tillatelse 

14.12.2020 HKH Innvilget 

20/02779-8 Gnr 102 bnr 317 - Nordbyveien70 - Bruksendring til 
tannlegeklinikk - Midlertidig brukstillatelse 

16.12.2020 BSH Innvilget 

20/01397-6 Gnr 55 bnr 217 - Solfallsveien 51 - Dispensasjon - 
Bygging utenfor regulert byggegrense 

16.12.2020 HSD Innvilget 

18/03649-30 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 18A – Hus A1 - 
Ferdigattest 

16.12.2020 HKH Innvilget 

18/03650-33 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 18 B – Hus A2 - 
Ferdigattest 

16.12.2020 HKH Innvilget 

20/02723-11 Gnr 42 bnr 276 - Lyngveien 18 - Rehabilitering av 
røranlegg og bad - Ferdigattest 

18.12.2020 BSH Innvilget 

20/03509-3 Gnr 42 bnr 1 - Herumveien 6 - Teknisk utstyrshytte for 
fibernett - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Dispensasjon 

22.12.2020 BSH Innvilget 

20/03200-2 Gnr 55 bnr 87 - Liabakken 2B - Påbygg, tilbygg, 
ombygging og riving til eksisterende enebolig - Tillatelse 
til tiltak 

22.12.2020 BSH Innvilget 

20/03592-4 Gnr 102 bnr 77 - Elgfaret 11 D – Rehabilitering av 
skorstein - Ferdigattest 

04.01.2021 HSD Innvilget 

20/03591-4 Gnr 102 bnr 128 - Elgfaret 11 C – Rehabilitering av 
skorstein - Ferdigattest 

04.01.2021 HSD Innvilget 

17/03204-47 Gnr 54 bnr 4 - Brekkeveien 4 - Sykkelhotell - Endret 
rammetillatelse 

11.01.2021 BSH Innvilget 

18/03763-25 Gnr 104 bnr 47 - Kveldroveien - Nybygg byggvarehus - 
Igangsettingstillatelse nr. 3 - Resterende arbeider 

11.01.2021 HSD Innvilget 

20/03035-11 Gnr 55 bnr 504 - Blåfjellet 7 - Tilbygg til den 
eksisterende husmannsstua - Rammetillatelse 

11.01.2021 BSH Innvilget 

20/03813-3 Gnr 52 bnr 22 -  Brekkekroken 1 B - Nedgravd gasstank - 
Tillatelse til tiltak 

11.01.2021 BSH Innvilget 

20/03245-2 Gnr 55 bnr 366 - Grunnfjellsveien - Kjørevei - gang- 
sykkelvei samt anlegg av belysningsinfrastruktur, VA-
anlegg og overvannshåndtering - Rammetillatelse 

11.01.2021 HSD Innvilget 

20/03770-2 Gnr 42 bnr 1 – Oluf Thesens vei 6 - Utskiftning av heis i 
Husdyrfagbygget D-fløy - NMBU - Tillatelse til tiltak 

11.01.2021 BSH Innvilget 
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Dokument Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

20/02828-5 Gnr 42 bnr 1 - Nedre Pentagon vei 26 - 28 - Uværstak 
over adkomstbro - Ferdigattest 

11.01.2021 BSH Innvilget 

14/02666-37 Gnr 42 bnr 110 - Kirkeveien 17 - Garasje med utleiedel - 
Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket 

11.01.2021 HSD Innvilget 
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Saker til behandling  

HTP-1/21 
Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på avslag 
om deling 
 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  20/00285-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 70/20 09.12.2020 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 1/21 20.01.2021 

 

 
Rådmannens innstilling: 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP har ikke funnet at klagen utgjør nye momenter som 
gjør at vedtaket av 08.09.2020 bør endres.  

 
Klagen har ikke ført frem. Vedtak av 08.09.2020 opprettholdes.  

 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Ås, 27.11.2020 
 

Nils Erik Pedersen Arve Bekkevard 
Kommunalsjef Enhetsleder 
Teknikk, samfunn og kultur Byggesak og geodata  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalget for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg: 
1. Situasjonsplan 

2. Følgebrev til søknad 
3. Avslag på søknad om deling 
4. Klage 

5. Bilde 
6. Fasadetegninger til søknad om bolig 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Arkitekthuset Knut H. Knudsen – Søker 

Faouzi Nadi – Tiltakshaver 
Mourad el Boukhlifi - Tiltakshaver  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Saken gjelder en klage på avslag av deling av eiendom, gnr. 107 bnr. 329. 
Avslaget er begrunnet med at deling og oppføring av ny enebolig vil kreve 

uforholdsmessig store terrenginngrep som ikke er løst tilfredsstillende, det vil 
være behov for mye støttemurer og uteoppholdsarealet vil være oppstykket.  

Klager mener at delingen og den omsøkte boligen er godt tilpasset terrenget og 
at uteoppholdsarealet vil være tilstrekkelig og tilfredsstille kravene i teknisk 
forskrift. Rådmannen mener at klagen ikke inneholder nye momenter og 

innstiller på at klagen ikke tas til følge.  
 

Fakta i saken: 
Historikk 

Gnr. 107 bnr. 329 har tidligere fått fradelt 2 parseller. Nå søkes det om å dele fra 
en tomt på 700, 5 m2, og gjenværende tomt vil være på 799,2 m2. For å få lov til 
å dele fra en parsell, må det vises at parsellen egner seg til bebyggelse, jf. pbl. § 

26-1.  
 

Det ble innsendt en søknad om deling 11.11.2019. Denne ble sendt i retur da 
den var mangelfull og ikke viste at tomten var egnet til å deles opp. 
 

Det ble igjen sendt inn søknad om deling den 20.01.2020. Søknaden ble avslått i 
vedtak av 21.02.2020 med begrunnelse om at prosjekter som presenteres krever 

uforholdsmessige store terrenginngrep med en mur på 5 meter. Det legges også 
vekt på at det på grunn av at tomten er svært bratt vil det være vanskelig å 
oppnå gode og funksjonelle uteoppholdsarealer med mindre forslagsstiller i 

samråd med for eksempel arkitekt kan legge fram et godt løsningsforslag.  
 

Den 17.07.2020 sendte tiltakshaver inn enda en ny søknad om deling av tomten. 
Denne gangen er forslaget tegnet av en arkitekt, og det søktes samtidig om 
tillatelse til å oppføre en enebolig på tomten. Det behandles i en egen sak.  

 
I den inneværende søknaden har søker prosjektert med en innebygget garasje 

som et nivå. Toppen av garasjen får et støpt dekke, som blir nivået huset legges 
på sammen med en del av uteoppholdsarealet. Tegningene viser at for å få nok 
uteoppholdsareal som ikke er brattere enn 1:3 må man bearbeide terrenget 

videre på nord- og vestsiden av huset i flere nivåer.  
 

Uteoppholdsarealet fordeler seg med 145 m2 på nivå 1 foran huset. Dette blir et 
konstruert nivå, med murer i forkant og støpt dekke. Videre er det 10 m2 på en 
veranda tilknyttet annet etasje i huset, som igjen er knyttet med trapper til 60 

m2 med uteoppholdsareal på vest og nordsiden av huset i et nytt nivå. Til slutt er 
det trapper opp til enda et nytt nivå med uteoppholdsareal, denne gangen et 

ovalt området på 35 m2.  
 
Søknaden ble avslått i vedtak av 08.09.2020. Begrunnelsen var mye av den 

samme som tidligere, at det vil kreve uforholdsmessig store terrenginngrep for å 
bebygge tomten og sørge for tilstrekkelig uteoppholdsareal. Det er også nevnt at 

det er svært uheldig at de foreslåtte uteoppholdsarealet er usammenhengende 
og delvis forbundet med trapper.  
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Klagens innhold 
Avlslaget ble påklaget den 14.09.2020. Det anføres at det nå er sendt inn et 

forslag som er utarbeidet av en arkitekt, slik kommunen anmodet. Videre 
anføres det at den planlagte boligen er godt tilpasset tomten. Videre mener de at 
det innsendte forlaget ivaretar alle krav til plassering av byggverk, jf. TEK17 § 8-

10. Utearealet er utformet slik at det er godt egnet til bruk til ulike aktiviteter for 
ulike aldersgrupper. Det er viktig å utnytte tomteressursene i Ås kommune. 

Tilslutt påpekes det at støttemuren mot sør er en fortsettelse av en tørrmur av 
naturstein som er litt over 2 meter høy. Andre støttemurer er lavere. 
 

Vurdering: 
 

Regelverk 
For å tillate en oppdeling eller endring av tomt må oppdelingen ikke stride imot 

regler i plan- og bygningsloven (pbl.), forskrifter etter plan- og bygningsloven 
eller planer jf. pbl. § 26-1 første punktum. I følge samme paragraf annet 
punktum må det heller ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 

grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 
bygningsloven.  

 
Pbl. § 28-7 sier noe om den ubebygde delen av tomten. Ifølge annet ledd av 
bestemmelsen skal uteareal på tomten gjennom størrelse, utforming og 

beliggenhet mv. sikrer forsvarlig oppholdssted i det fri for beboere, og i 
nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel, parkering av biler, 

motorsykler, o.l.  
 
TEK17 § 5-6 og § 8-3 sier noe om hvilke kvaliteter uteoppholdsareal skal ha. Det 

skal kunne brukes til variert lek, rekreasjon og opphold, av ulike aldersgrupper 
og uavhengig av funksjonsevne. Videre skal det være trygt å oppholde seg der.  

 
TEK17 § 8-10 sier noe om byggverkets plassering. Den sier at byggverk skal ha 
god terrengmessig tilpasning ut fra hensyn til blant annet god arkitektonisk 

utforming, visuelle kvaliteter, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, tilgjengelighet 
og brukbarhet.  

 
Til slutt har også reguleringsplanen som tomten omfattes av, Reguleringsplan for 
Øvre Sjøskogen og del av Øvre Pollenga (R-87) en bestemmelse om deling. § 6 

sier at der forholdene ligger til rette for det, kan den enkelte tomt tillates oppdelt 
i 2 eller flere parseller.  

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning av at huset i seg selv (som er omsøkt i egen 

sak), ikke nødvendigvis har dårlig plassering og utforming. Men det er de andre 
forholdene ved tomten, hvordan man må bearbeide den for å få til garasje og 

uteoppholdsareal som er avgjørende for avslaget og også i behandlingen av 
klagen. Anførselen om at huset tilfredsstiller kravene i TEK17 § 8-10 er derfor 
ikke relevante for utfallet i saken. 

 
Videre mener også Rådmannen at selv om det nye forslaget er tegnet av en 

arkitekt, så oppfyller det ikke kravene som stilles. Det kan ikke ligge noen 
forventninger i at nå som en arkitekt har tegnet forslaget, så vil det være godt 

nok og kan godkjennes. Rådet om å kontakte en arkitekt var ment for å gi søker 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 20.01.2021  Side 9 av 67 

 

best forutsetning for å se om det var mulig å få til å bebygge tomten og oppfylle 
kravene i lov, forskrift og reguleringsplan. Det nye forslaget har ikke vist seg å 

være godt nok.  
 
Det anføres også at uteoppholdsarealene er gode og egnet til forskjellig bruk for 

ulike aldere. Rådmannen er ikke enig i dette. Uteoppholdsarealene er kunstig 
formet, og er oppstykket. Det må benyttes trapper for å komme til deler av 

uteoppholdsarealet. Rådmannen er derfor av den oppfatning at 
uteoppholdsarealet ikke har gode nok kvaliteter, og at det er forbundet med 
trapper vil sette begrensninger i bruken for folk i ulike alder og med ulik 

funksjonsevne. Rådmannen mener at det ikke er sannsynliggjort at de foreslåtte 
uteoppholdsarealene tilfredsstiller kravene til uteoppholdsareal i TEK 17 eller 

kravene til den ubebygde delen av tomten i pbl. § 28-7. Dette er dog ikke 
avgjørende for utfallet i saken.  

 
Situasjonsplanen som er sendt inn med søknaden om deling viser et oppstykket 
uteoppholdsareal. Det er tatt utgangspunkt i 250 m2 MUA, selv om de ikke er 

regulert i reguleringsplanen. Rådmannen kan derfor ikke pålegge utbygger å ha 
250 m2 uteoppholdsareal, men her må det tas en skjønnsmessig vurdering av 

hva som er tilstrekkelig. Kommuneplanen oppgir 250 m2 som minimum 
uteoppholdsareal, andre reguleringsplaner har opptil 300 m2. Antall 
kvadratmeter er dog ikke det avgjørende i denne saken, det er kvaliteten på 

uteoppholdsarealene og de store terrengmessige endringene som må til for å i 
det hele tatt få til egnet uteoppholdsareal. Tomten fremstår i dag som en bratt 

fjellskrent. Den vil kreve uforholdsmessig store terrenginngrep for å få til 
tilfredsstillende uteoppholdsareal på tomten.  
 

Tomtens vestlige side har en høydeforskjell på 18 meter på 20 meter i luftlinje. 
Det tilsvarer en helning på 90 %, og en vinkel på 42 grader. Tomten er noe 

flatere på østlige og sørlige side, men det er lagt opp til at mye av 
uteoppholdsarealet skal være på tomtens vestlige og nordlige side, oppe i 
skråningen (se vedlagte bilde tatt av saksbehandler i vedlegg 5). Selv om det vil 

være mulig å bygge et hus i en slik skråning, er det neppe gode muligheter for å 
få til gode uteoppholdsarealer uten omfattende inngrep i terrenget eller 

opparbeidelse av kunstig terreng. Søker henviser til at det i kommuneplanen 
tillates at takterrasser/takhager kan regnes som uteoppholdsareal. Dette gjelder 
dog når det er snakk om blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 

Dette er en enebolig, og er dermed ikke målgruppen for de reglene.  
 

På situasjonsplanen vises det at det også er nødvendig å bruke deler av 
nabotomten for å manøvrere inn og ut av garasjen. Det er ikke mulig, slik det er 
prosjektert nå, å få til å manøvrere fullstendig på egen tomt. Dette vil være en 

stor utfordring uansett hvordan man prosjekterer huset, garasjen og 
uteoppholdsarealet.  

 
Både pbl. § 26-1 og § 6 i reguleringsplanen sier at tomtene kun kan deles opp 
hvis det ligger til rette for det, tomten skal ikke være uegnet til bebyggelse. En 

må kunne si at en tomt er uegnet til bebyggelse når den ikke har noen partier 
hvor man kan få til egnet uteoppholdsareal uten store terrengendringer og 

sikring av nivåforskjeller. Den største delen av uteoppholdsarealet er oppe på 
støpt dekke over garasjen. Dette er kunstig terreng. Uteoppholdsarealet på 

tomtens nordvestlige del er også avhengig av bearbeidelse og eventuell sikring 
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av terreng rundt som ikke er bearbeidet. Rådmannen er av den forståelse at for 
å være egnet til bebyggelse, må en tomt i alle fall ha noen områder som ikke 

krever uforholdsmessig store terrenginngrep for å få til bebyggelse, kjøreareal og 
uteoppholdsareal. Den omsøkte parsellen har et veldig lite flatt parti, og det 
foreslås brukt til kjøreareal og garasje. 

 
Konklusjon 

På bakgrunn av de store terrenginngrepene, støttemurene og sikringstiltakene 
som må til for å få bygget et hus, en garasje og få tilstrekkelig med 
uteoppholdsareal på tomten, er tomten uegnet til bebyggelse etter § 26-1. 

Videre vil heller ikke reguleringsplanens bestemmelse § 6 være oppfylt, det 
ligger ikke til rette for å fradele den omsøkte parsellen.  

 
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder momenter som må føre til en 

annen vurdering. Vedtak av 08.09.2020 opprettholdes.  
 
Saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen.  
 

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

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

 

 

Alternativer: 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
HTP har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 

HTP mener at klagen inneholder momenter som må føre til en annen vurdering 
enn i vedtak av 08.09.2020. Vedtak av 08.09.2020 oppheves og klagen tas 

således til følge.  
 
Nytt vedtak: 

Søknad om fradeling av ny parsell innvilget.  
 

(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for innvilgelse her).  
 
Kan vedtaket påklages? 

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningsloven kap IV og pbl. § 1-9. klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til det organ som har 
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truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som søkes, og de grunner man vil anføre for klagen. 

Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke 
annet følger av forvaltnignsloven § 19.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-2/21 
Gnr 54 Bnr 73 og 85 - Brekkeveien 19 - Boligblokker med 
garasjekjeller - Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  20/03241-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 2/21 20.01.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-3 gir Hovedutvalg for teknikk og plan 
dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og § 6.7 i reguleringsplan R-311 for 

Brekkeveien 19 m.m., slik at uteoppholdsareal skal etableres i en utstrekning 
som tilsvarer 36 m² per bolig for byggeområdene BB og B/K, og at lekeareal kan 
etableres utenfor eget felt. 

 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 første 

ledd andre punktum: 
 
Areal tatt i bruk til lek og uteoppholdsareal nordøst i planområdet utformes slik 

at det i fremtoning og materialbruk legges vekt på at området kan tas i bruk av 
barn og unge også utenfor boligområdet, slik at området fremstår som en 

forlengelse av friområdet Sagalund med opparbeidede lekeareal. Det skal tas i 
bruk naturlige materialer, som sten, tre, bark, o.l. samt utstrakt bruk av 
stedsegnet vegetasjon, herunder trær. Gangstier i området bør ikke opparbeides 

med bruk av asfalt. 
 

 
Ås, 11.01.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan, 20.01.2021 

 
Vedlegg: 

1. Dispensasjonssøknad Brekkeveien 17 og 19, datert 11.10.2020 
2. Utomhusplan, datert 27.10.2020 

3. Utomhusplan med arealregnskap for uteoppholdsareal, datert 05.10.2020 
4. Oppsummering av nabomerknader med tilsvar, datert 27.10.2020 
5. Solstudie,vårjevndøgn 21-03, kl 15 

6. Merknad, Ekornveien 44 
7. Merknad, Ekornveien 46 

8. Merknad, Ekornveien 49 
9. Merknad, Moerveien 37 a 
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10. Måltrostveien 36_1 
11. Måltrostveien 36_2 

12. Måltrostveien 38a 
13. Sagaveien 45 
14. Ås vel 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Ytterligere solstudier 
Øvrige saksdokumenter til rammesøknad 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Brekkeveien 19 AS, ved BAS Arkitekter 

 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Det er omsøkt ny bebyggelse ved Brekkeveien 19, tidligere kjent som Maxbo-

tomta. Reguleringsplan for området ble vedtatt 23.10.2019, med behandling av 
klager i to omganger 12.02.2020 og 19.5.2020. Gjeldende reguleringsplan for 
området ble vedtatt 12.02.2020, etter at klage på vedtak ble imøtekommet av 

kommunestyret. Klage mottatt 19.5.2020 ble ikke tatt til følge, og fylkesmannen 
har stadfestet vedtak av 12.02.2020. 

 
Reguleringsplanen tilrettelegger området for ny boligbebyggelse i 3 byggefelt, 
hvor to av feltene er regulert som blokkbebyggelse og ett felt er regulert til 

konsentrert småhusbebyggelse. Rammesøknad ble mottatt 04.11.2020 som 
redegjør for oppføring av blokkbebyggelse i form av 5 enkeltstående blokker med 

tilhørende anlegg omkring et felles tun innenfor reguleringsplanens felter BB og 
B/K.  Med rammesøknaden er det søkt dispensasjon fra reguleringsplanens krav 
til uteoppholdsareal, bestemmelse §4.9 om minste felles uteoppholdsareal, og 

§6.7 om plassering av nærlekeplass. 
 

Fakta i saken: 
Eiendommene er omfattet av reguleringsplan R-311 for Brekkeveien 19 m.m. 
Reguleringsplanen fastsetter bl.a. bygningstyper, arealutnyttelse og byggehøyder 

i området. Omsøkt bebyggelse er i tråd med reguleringsplanens fastsatte 
byggegrenser, byggehøyder og arealutnyttelse, men det er ikke samsvar mellom 

krav til uteoppholdsareal og foreslått antall boliger. Videre er det ikke samsvar 
mellom reguleringsplanens krav om at nærlekeplass skal etableres innenfor 
samme byggefelt som omsøkt bebyggelse. Omsøkt uteoppholdsareal med 

plassering av lekeareal er redegjort for i vedlagt utomhusplan, vedlegg 2. 
 

Krav til uteoppholdsareal 
Reguleringsplanens bestemmelse §4.9 stiller krav om: 
«Felles uteoppholdsareal skal etableres innenfor henholdsvis feltene BB & B/K og 

felt BK, og inkluderer tilhørende fellesområder for lek, f_Lekeplass, som vist i 
plankart. Uteoppholdsareal for felles bruk skal være minimum 30 m² pr. boenhet 

for konsentrert småhusbebyggelse og 40 m² pr. boenhet i blokkbebyggelse. MUA 
for felt BB og B/K regnes samlet. Uteoppholdsarealer (MUA) beregnes for 

henholdsvis feltene BB & B/K og felt BK i hht. grad av utnytting, og inkluderer 
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arealer avsatt til gangveier, lekeplasser, grønne områder og andre plasser for 
rekreasjon og samvær. Arealene skal ha en gunstig beliggenhet og være 

solbelyst minst tre timer ved jevndøgn. Avstanden mellom felles 
uteoppholdsarealer og boligfasader med vindu eller private uteoppholdsarealer 
skal være minimum 2 m og ha visuell skjerming.» 

 
Reguleringsplanen fastsetter et krav til 40 m² uteoppholdsareal per bolig 

innenfor byggeområdene BB og B/K, som skal vurderes samlet. Tiltakshaver 
søker om dispensasjon fra kravet, slik at omfanget reduseres til 36 m² per bolig. 
Omsøkt bebyggelse utgjør 145 enheter, som i henhold til bestemmelsen utløser 

et behov for 5800 m² areal for felles uteopphold. Det omsøkte tiltaket legger opp 
til å etablere 5234 m² uteoppholdsareal i området. Dette avviket tilsvarer et krav 

om 36 m² uteoppholdsareal per bolig. 
 

Avviket begrunnes med at krav til uteoppholdsareal i reguleringsplanen er stilt 
uten vurdering av leilighetssammensetning i området, slik at størrelse på bolig 
som søkes oppført ikke har betydning for krav til størrelse for 

uteoppholdsarealet. Tiltakshaver mener dette er uheldig og bidrar til at det ikke 
blir mulig å etablere leiligheter av mindre størrelser som gir større variasjon i 

boligtilbudet i området. De ber derfor om at krav til uteoppholdsareal også 
vurderes opp mot ønsket om å etablere mindre leiligheter i området, fortrinnsvis 
rettet mot førstegangsetablerere og studenter.  

 
Videre peker de på at byggeområdene er omkranset av grønnstruktur i nord og 

vest, og det er foreslått etablert gode forbindelser til disse fra bebyggelsen. I 
tillegg er det omsøkt etablering av gatetun syd for byggeområdene i tråd med 
reguleringsplanen, hvis utforming også vil kunne fungere som del av 

uteoppholdsareal i området selv om det ikke inngår i arealregnskapet. Planens 
minimumskrav om 8 m² privat uteoppholdsareal per bolig er også ivaretatt i det 

omsøkte tiltaket. 
 
Således mener søker at intensjonen i kravet til uteoppholdsareal i planområdet 

sett under ett ikke er tilsidesatt i forslaget. 
 

Området inngår som et byggeområde i områdeplan for Ås sentralområde. I 
områdeplanen er det bestemt et krav til uteoppholdsareal skal utgjøre 20 % av 
foreslått brutto bebygd areal i et gitt byggeområde. Det kan vurderes avvik fra 

bestemmelsen dersom det vurderes som hensiktsmessig i oppfølgende 
detaljplaner. 

 
Krav til lekeareal 
Reguleringsplanens bestemmelse §6.7 stiller krav om: 

«For felt BB og B/K skal det avsettes totalt 3,5 m² til lekeareal pr. boenhet. Disse 
skal etableres som nærlekeplasser innenfor eget felt, hver med et 

sammenhengende areal på minst 50 m².» 
 
Det søkes om dispensasjon fra kravet om å etablere nærlekeplass innenfor 

samme byggefelt som selve bebyggelsen. Dette begrunnes med at tiltakshaver 
ikke ønsker å oppføre blokkbebyggelse nordøst i felt B/K, som reguleringsplanen 

åpner for, men snarere vil etablere bebyggelsen som et samlet tun i feltene BB 
og B/K. De ser det derfor som hensiktsmessig at arealet nordøst i 

reguleringsplanen tas i bruk til lekeareal. Lekearealet skal knyttes til felleslokaler 
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etablert i bygg A nærmest arealet, og er foreslått som et tillegg til lekeareal inne 
på tunet. Det er likevel behov for dispensasjon fra krav til at lekeareal skal 

etableres innenfor samme felt som omsøkt bebyggelse. 
 
 

Nabovarsel 
Søknad om rammetillatelse med dispensasjon er sendt til berørte naboer til 

uttalelse. 9 merknader er kommet inn, og er gjengitt i søkers oppsummering og 
kommentarer til merknadene i vedlegg 4.  
 

Til spørsmålet om dispensasjon fra uteoppholdsareal og lekeareal er det løftet 
flere motforestillinger. Mange av merknadene peker på forhold knyttet til 

arealutnyttelse, byggegrenser og byggehøyder som kommunedirektøren mener 
allerede er avklart gjennom behandling av reguleringsplan, og ikke har betydning 

for spørsmål om dispensasjon fra krav til uteoppholdsareal.  
 
Øvrige merknader peker på bekymring for små boenheter og redusert bokvalitet 

som følge av redusert uteoppholdsareal, økt biltrafikk som følge av flere 
boenheter, og bekymring for økt bruk av Sagalund friområde og bekymring for 

om dette felles grøntområdet vil oppleves som å bli privatisert av beboere i det 
nye boligområdet som følge av reduserte krav til uteoppholdsareal. 
 

Vurdering: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven 

§ 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.» 
 
Vurdering av vilkår 1: Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres skal ikke bli 

vesentlig tilsidesatt 
Hensynet bak bestemmelsen om uteoppholdsareal i reguleringsplaner for 

boligbebyggelse er å etablere gode uteoppholdsareal med tilstrekkelig 
utstrekning for beboerne i området. Vesentlige kriterier for vurdering av om 
uteoppholdsareal er tilfredsstillende er dimensjonering av utearealet, med tanke 

på arealets bredde, utstrekning og sammenheng med tilgrensende bebyggelse, 
arealets tilrettelegging for flere brukergrupper og variasjon i typer 

oppholdsarealer, og om arealene er godt skjermet for vind og andre ytre 
virkninger samt solforhold. 
 

Forslaget om å etablere bebyggelse som frittstående blokker som omkranser et 
sentralt tun vurderes å være i tråd med disse kriteriene, og er vurdert å være et 

godt utgangspunkt for gode felles uteoppholdsareal for beboere i området. I 
tillegg er det søkt om etablering av uteoppholdsareal på takterrasser, i tråd med 
reguleringsplanens bestemmelser. Videre skal det etableres private 

uteoppholdsareal enten på bakkeplan i tilknytning til boliger, eller balkongareal 
med en utstrekning på minst 8 m², også i henhold til reguleringsplanen. 

Kommunedirektøren vurderer at de omsøkte uteoppholdsarealene vil gi gode 
forutsetninger for uteopphold for beboerne i boligområdet samlet sett. 
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Spørsmålet er da om en reduksjon av arealet til 36 m² fremfor 40 m² per bolig 
vil være å vesentlige tilsidesette intensjonen i bestemmelsen § 4.9. Kommunen 

har ingen fastsatt norm for omfang av uteoppholdsareal i blokkbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel, eller i øvrige retningslinjer, å sammenligne de 
regulerte kravene med. I dagens praksis blir krav til uteoppholdsareal for 

blokkbebyggelse fastsatt i konkrete forslag til reguleringsplaner og krav til 
uteoppholdsareal vurdert fra sak til sak, med utgangspunkt i konkrete forslag om 

bebyggelse.  
 
Det omsøkte området er videre omfattet av områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, avsatt som felt B18, og forslag til detaljregulering for 
Brekkeveien 19 m.m. ble utarbeidet og vedtatt parallelt med behandlingen av 

områdeplanen. Ettersom det ikke finnes en generell norm for krav til 
uteoppholdsareal for blokkbebyggelse i kommuneplanens arealdel, er det naturlig 

å vurdere omfanget av uteoppholdsareal sett opp mot områdeplanens 
bestemmelser. I områdeplanen fastsettes et krav til uteoppholdsareal for 
byggeområdet å utgjøre 20 % av samlet bebygd areal. Områdeplanen legger 

altså samlet brutto bruksareal til grunn for krav til uteoppholdsareal, uten å 
legge til grunn antall boenheter. Tilsvarende norm er også lagt til grunn i 

sammenlignbare kommuner, som Nordre Follo. Bestemmelsen skal presiseres i 
oppfølgende reguleringsplaner, som har vært tilfelle i denne saken. 20% av BRA 
utgjør i dette tilfellet 2527 m². Det er altså slik at områdeplanens krav til 

uteoppholdsareal er ivaretatt i det omsøkte tiltaket, som legger til grunn et 
samlet uteoppholdsareal på 5234 m².  

 
I tillegg peker søknad om dispensasjon på at det omsøkte tiltaket også skal 
etablere 2447 m² uteareal innenfor området som ikke inngår i beregningen av 

uteoppholdsareal, ettersom reguleringsplanen forutsetter at arealer til opphold 
skal være solbelyst minst tre timer ved jevndøgn, og holdes minst 2 meter fra 

private utearealer og vinduer. På tross av disse punktene ikke er imøtekommet, 
mener tiltakshaver at dette arealet også vil bidra til å gi et godt uteoppholdsareal 
i boligområdet sett under ett.  

 
Kommunedirektør mener krav til uteoppholdsareal må vurderes ut ifra 

dimensjonering og utstrekning av uteoppholdsareal, og sammenheng med 
tilgrensende bebyggelse og omgivelser. Videre må det vurderes hvorvidt det 
sikres variasjon i uteoppholdsarealet for flere brukergrupper. Med dette lagt til 

grunn, vurderer kommunedirektøren uteoppholdsarealet i det omsøkt tiltaket 
samlet sett som godt ivaretatt. Det er sikret gode dimensjoner i det sentrale 

tunet, og det er tilrettelagt for ulike brukergrupper med variasjon i utformingen 
av ulike typer uteoppholdsareal både på bakkeplan og ved bruk av takterrasser. 
Det er videre sikret privat uteoppholdsareal i tråd med bestemmelsene, og 

fastsatte avstandskrav mellom privat og felles oppholdsareal er ivaretatt. I tillegg 
søkes det etablert om lag 2500 m² uteareal som ikke regnes med i grunnlaget, 

men som kommunedirektøren er enig med søker vil være et betydelig bidrag til 
opplevelsen av uteoppholdsarealet i anlegget sett under ett. Utover dette er 
omsøkt tiltak i tråd med områdeplanens bestemmelser for uteoppholdsareal.  

 
Kommunedirektør mener derfor at dispensasjon fra krav om 40 m² per bolig til 

36 m² per bolig ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen om 
uteoppholdsareal for boligområdet. 
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Vurdering av vilkår 2: Fordeler større enn ulemper 
 

Fordeler 
Fordelene ved å gi dispensasjon knytter seg hovedsakelig til reguleringsplanens 
handlingsrom til å kunne etablere et variert boligtilbud i byggeområdene. 

Ambisjonen til tiltakshaver er å sikre en bredde i tilbudet i området, for også å 
kunne tilby mindre boliger til førstegangsetablerere og studenter. Størrelser på 

boliger i det omsøkte tiltaket varierer i spennet mellom 30-130 m², dvs. fra 2-
roms til 5-roms leiligheter. Ettersom reguleringsplanens krav til uteoppholdsareal 
i området er fastsatt per bolig, og ikke etter samlet bebygd areal, vil det å 

opprettholde krav om 40 m² per bolig fortrinnsvis kunne oppnås ved at det 
etableres færre, men større boliger i området. Tiltakshaver mener dette vil føre 

til at bredden i boligtilbudet i området sett under ett svekkes. 
 

Kommunedirektøren er enig i at det er uheldig om boligtilbudet i området 
forringes ved at mindre leiligheter i området ikke kan etableres, og mener 
kommunen har et ansvar for å sikre at det også tilbys leiligheter i 

sentrumsområdet for grupper med enten lavere arealbehov eller som ønsker 
kjøpe bolig til en lavere pris.  

 
Når det gjelder krav om lekeareal innenfor samme byggefelt, vurderes det som 
fordelaktig at lekearealer i området sikrer et variert tilbud sett under ett. I det 

omsøkte tiltaket etableres to lekearealer, ett innenfor tunet, og ett utenfor tunet 
i tilknytning til Sagalund friområde og andre fellesareal. Det vurderes som en 

fordel at de to lekearealene kan fylle ulike funksjoner for barn og unges behov 
for lek i nærområdet, der den sentrale lekeplassen inne i tunet med nær 
tilgjengelighet til innganger vil være en trygg lekeplass for mindre barn, mens 

lekearealet nord for byggeområdet vil kunne være et godt lekeareal for eldre 
barn med mulighet for fri utfoldelse og med god tilgjengelighet til det 

tilgrensende friarealet, øvrige felles uteareal i området, og felleslokaler i 
tilgrensende bebyggelse. 
 

Det vurderes også som en fordel at lekearealet nord for bebyggelsen kan 
utformes slik at det tilgrensende friområdet fremstår større i utstrekning enn hva 

reguleringsplanen legger opp til, og utformingen av lekearealet kan bidra til 
bedre tilgjengelighet til både friområdet og lekearealer for barn også utenfor 
boligbebyggelsen. 

 
Ulemper 

På samme vis som det er vurdert som en fordel å kunne tilby mindre boliger i 
området, kan det også vurderes som en ulempe at det søkes etablert små 
leiligheter i området. Leilighetsstørrelser på 30 m² kan oppleves å gi lav 

bokvalitet for beboerne i området, særlig ettersom krav til uteoppholdsareal også 
er foreslått redusert.  

 
Det er også vurdert som en mulig ulempe at lavere krav til uteoppholdsareal kan 
føre til økt bruk av friområdet i nord, til ulempe for naboer og andre i området 

som er bekymret for opplevd privatisering av friområdet.  
 

For lekeareal nord i området, kan det være en ulempe at lekearealet er plassert i 
nærhet til nedkjøring til underjordisk parkeringsanlegg, på tross av at 

nedkjøringen er lagt lavere i terrenget.  
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Konklusjon med begrunnelse 

 
Vurdering av fordeler og ulemper 
En vurdering om fordelene er større enn ulempene i dette tilfellet er 

grunnleggende en skjønnsvurdering som bunner i om kommunen mener det er 
ønskelig å etablere en større variasjon i boligtilbudet i området, på bekostning av 

et mindre omfang av solbelyst uteoppholdsareal enn hva reguleringsplanen 
legger til grunn. 
 

Kommunedirektøren mener det vil være en fordel å sikre et variert boligtilbud i 
området, og at ulempene er små med tanke på omfang av og variasjon i 

uteoppholdsareal i det omsøkte tiltaket området sett under ett. 
Reguleringsplanen har fastsatt krav til beregning av uteoppholdsareal som også 

omfatter avstand til privat uteoppholdsareal, og etablerer betydelige 
uteoppholdsareal som ikke fullt ut ivaretar krav om 3 timer solbelysning. 
Kommunedirektøren vurderer derfor ulempene som små samlet sett. 

Kommunedirektøren vurderer det også slik at ettersom tiltaket tilfredsstiller 
områdeplanens krav om uteoppholdsareal med betydelig margin, tilsier det at 

krav fastsatt til uteoppholdsareal i detaljplanen har vært vanskelige å oppnå i 
praksis. 
 

Med tanke på lekeareal i det omsøkte tiltaket, mener kommunedirektøren 
hensyn til variasjon i tilbudet av lekearealer, og mulighet til å etablere lek i nær 

tilknytning til Sagalund friområde og fellesfunksjoner er en vesentlig fordel 
fremfor å etablere to tilnærmet like lekearealer inne i tunet. Det vurderes også 
som en vesentlig fordel at det etableres lekeareal som kan tas i bruk av større 

deler av befolkningen enn beboerne i området. Tilknytning til Sagalund friområde 
kan bidra til dette. Kommunedirektøren vil derfor anbefale at det stilles som 

vilkår at utforming av lekearealet reflekterer dette forholdet, og at lekeområdet 
utformes som en naturlig videreføring av friområdet i nord, tilpasset lek for barn 
i alle aldre. 

 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor mener kommunedirektøren at hensynet 

bak reguleringsplanens bestemmelser for uteoppholdsareal ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og at det er en overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonen. 
Kommunedirektørens vurdering er derfor at vilkårene for å innvilge 

dispensasjonen er oppfylt. 
 

Kommunedirektøren vil som følge anbefale at Hovedutvalg for teknikk og plan gir 
dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og §6.7 i reguleringsplan R-311 for 
Brekkeveien 19 m.m., slik at uteoppholdsareal skal etableres i en utstrekning 

som tilsvarer 36 m² per bolig for byggeområdene BB og B/K, og at lekeareal kan 
etableres utenfor eget felt. 

 
Kommunen kan stille vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-
2 første ledd andre punktum. 

 
I denne saken kan dispensasjonen gis på vilkår om at: 

a. Areal tatt i bruk til lek og uteoppholdsareal nordøst i planområdet 
utformes slik at det i fremtoning og materialbruk legges vekt på at 

området kan tas i bruk av barn og unge også utenfor boligområdet, slik at 
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området fremstår som en forlengelse av friområdet Sagalund med 
opparbeidede lekeareal. Det skal tas i bruk naturlige materialer, som sten, 

tre, bark, o.l. samt utstrakt bruk av stedsegnet vegetasjon, herunder trær. 
Gangstier i området bør ikke opparbeides med bruk av asfalt. 

 

Alternativer: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-3 avslår Hovedutvalg for teknikk og 

plan å gi dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og § 6.7 i reguleringsplan R-311 
for Brekkeveien 19 m.m. 
 

Utvalgets begrunnelse for avslaget: (utvalget fyller inn …) 
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i 

henhold til forvaltningsloven § 28, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. En eventuell 
klage må fremsettes innen 3 uker etter at underretning om vedtakene er 
kommet fram til den klageberettigede, jf. forvaltningsloven § 29. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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HTP-3/21 
Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  14/02222-340 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 1/21 19.01.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 3/21 20.01.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 

 
Byrom, møteplasser, lek 
1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  
til: 

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 
av vegger til gatekunst 

2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 

andre betegnelser som passer i konteksten. 
3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 

som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 
utomhus. 

 

Blågrønn struktur 
4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 

utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 
innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 

 

Mobilitet 
5) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 

utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 
automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 
parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 

gateparkering. 
 

Arkitektur 
6) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere fasader 

med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel veksling 

mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i innskutte og 
utskutte felt.  

7) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 
integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 
og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 

8) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 
balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 

offentlige rom.  
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Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er en 
integrert del av bygningen. 

9) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 
nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 
bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 

eller gateplan med samme høyde. 
 

Boligtilbud og typologier 
10) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 

bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 

boligbygging. 
 

Belysning 
11) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 

økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 
bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 
utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 

bebyggelse og naturmiljø. 
 

Universell utforming 
12) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 

Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 

på dekke på utearealer 
til: 

Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til universell 
utforming på dekke på utearealer 
 

Miljøvennlige materialer 
13) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 

gummidekker utenomhus unngås. 
14) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 

bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 

15) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Det bør fortrinnsvis benyttes 
stedegen naturstein. 

 
Avfall 
16) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til rette 

for bytteboder i fellesareal 
 

Delområder 
17) Eksisterende setning under «Delområde 3: Sagaveien/Moerveien», 

særpreg og tilpasning, side 50: Det kan likevel være aktuelt å vurdere 

bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige 
løsninger og kan tilføre verdi til det nye bygningsmiljøet  

erstattes med følgende: 
Bebyggelse eldre enn 100 år bør bevares dersom det lar seg gjøre i 
kombinasjon med helhetlige løsninger. 

18) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 
foreslått. 

19) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 
Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 

Langbakken, med beskrivelse. 
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Oppfølging av kvalitetsprogrammet  

20) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 
foreslått: 
Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 

kommune har ansvar for å:» lenger opp. 
21) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 

Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 
detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 

 

2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 
praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 

 
3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 

grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 
 

 

 
Ås, 08.01.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Kvalitetsprogrammet - Tabell over forslag med kommentarer og anbefalinger 
2. Kvalitetsprogram, datert mai 2019 

3. Vedtak HNM, 26052020, Sak 20/20, Kvalitetsprogram for 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 

Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok 23.10.2019 områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
med kart, bestemmelser, planbeskrivelse og kvalitetsprogram. Kommunestyret 

vedtok samtidig at Kvalitetsprogrammet revideres innen våren 2020. 
 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) behandlet kvalitetsprogrammet i møte 
26.05.2020. Utvalget hadde en rekke forslag til endringer og tillegg i 
kvalitetsprogrammet. Det ble vedtatt at kommunedirektøren bes sortere og 

vurdere utvalgets innkomne forslag, og legge saken fram for ny behandling. 
 

Beskrivelse av kvalitetsprogrammet 
I arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde har det vært et 

ønske om å lage en plan som tydelig viser hvilke kvalitets- og miljøambisjoner 
kommunen har for utviklingen av sentrumsområdet. Derfor ble det utarbeidet et 
kvalitetsprogram som skal sikre kvalitet i områdene.  

 
Kommunen engasjerte konsulentfirmaet Civitas til å utarbeide 

kvalitetsprogrammet. Dette arbeidet ble utført i nært samarbeid med de i 
administrasjonen som hadde ansvaret for områdereguleringsplanen.  
 

Kvalitetsprogrammet beskriver kommunens ambisjoner innenfor en rekke 
temaer, mulige tiltak som kan bidra til å nå ambisjonene, krav til dokumentasjon 

og hvordan ambisjonene bør følges opp i detaljreguleringsplaner og byggesak. 
Det er et retningsgivende dokument og ikke juridisk bindene. Tiltakene som er 
anbefalt bør tilpasses det enkelte prosjekt, da ikke alle tema nødvendigvis er 

allment gyldige.  
 

De delene av innholdet i kvalitetsprogrammet som er allment gyldige, og som 
det er rettspraksis på å regulere i en reguleringsplan, er innarbeidet i 
områdeplanens planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. Dette gjelder bla 

parkeringsnormer, krav til uteoppholdsareal og bruk av klimagassregnskap. 
Videre er det fastsatt en innledende bestemmelse som redegjør for bruk av 

kvalitetsprogrammet der det står: 
 

 Kvalitetsprogram som følger områdereguleringsplanen skal være 

retningsgivende for videre planlegging og utvikling av området.  
 

Dersom kommunen gjennom den administrative eller politiske behandlingen av 
planforslaget vurderer at tema i kvalitetsprogrammet ikke er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte har kommunen anledning til å sende planforslaget tilbake 

til forslagsstiller for videre bearbeiding. Begrunnelsen for en slik tilbakesendelse 
kan være at ambisjonene i kvalitetsprogrammet ikke i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt eller mer konkret at tiltakene som er foreslått i planforslaget ikke i 
tilstrekkelig grad ivaretar ambisjonene.  
 

Kvalitetsprogrammet vil fungere som et grunnlag for kommunens 
skjønnsmessige vurderinger, både på reguleringsnivå og på byggesaksnivå.  
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Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides et kvalitetsprogram for hele 
kommunen. Det er naturlig at kvalitetsprogrammet for Ås sentralområde legges 

til grunn for utarbeidelse av dette kvalitetsprogrammet.  
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren har vurdert alle punktene som ble foreslått av 
Hovedutvalget for næring og miljø ved deres behandling den 26.05.2020. For 

hvert forslag har kommunedirektøren en kommentar og en anbefaling om 
forslaget bør tas inn i kvalitetsprogrammet eller ikke. Tabell med alle HNMs 
forslag, kommunedirektørens kommentarer og anbefalinger ligger vedlagt dette 

saksfremlegget. Noen av punktene er foreslått omskrevet. Begrunnelsen for 
omskrivingen er da redegjort for under kommunedirektørens kommentar.  

 
Punkter som er formulert som krav eller som på annen måte går ut over 

kvalitetsprogrammets retningsgivende funksjon har kommunedirektøren anbefalt 
å ikke ta med. Dette gjelder også enkelte punkter som etter 
kommunedirektørens syn ikke bør tas inn i kvalitetsprogrammet på bakgrunn av 

en planfaglig vurdering. Punkter som er formulert som retningsgivende for ulike 
ambisjoner og ønsker har kommunedirektøren i de fleste tilfeller anbefalt å ta 

med. Unntaket er enkelte punkter som etter kommunedirektørens syn allerede er 
ivaretatt i kvalitetsprogrammet. 
 

Konklusjon: 
Etter en gjennomgang av alle forslag fra Hovedutvalget for næring og miljø 

anbefaler kommunedirektøren at 21 av de foreslåtte punktene tas inn i 
kvalitetsprogrammet. Kommunedirektøren mener disse punktene vil forbedre 
kvalitetsprogrammet og at kvalitetsprogrammet vil være et godt verktøy for å 

sikre kvalitet i utbyggingen innenfor Ås sentralområde. 
 

Basert på kommunestyrets endelige vedtak vil kommunedirektøren oppdatere 
kvalitetsprogrammet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-4/21 
R-291 Endring av områderegulering for Dyster Eldor 2 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  20/03274-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 4/21 20.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 

av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2, som vist i redegjørelse datert 
05.11.2020.  
 

Følgende nye rekkefølgekrav innarbeides i områdereguleringens bestemmelser, 
revidert 30.06.2017:  

 
1. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal omlegging av 

krysset Hogstvetveien og fv. 152 være sikret opparbeidet.» 

 
2. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal utbedring av 

veitrasé med tilhørende bussløsning mellom kryssene fv. 152 og 
Langbakken, og fv. 152 og Hogstvetveien være sikret opparbeidet.» 

 

3. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal oppgradering 
av eksisterende gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau langs 

Hogstvetveien på strekningen mellom Grunnfjellsveien og Ås videregående 
skole være sikret opparbeidet.» 

 
4. «Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal innsnevring av T-

krysset Hogstvetveien og Grunnfjellsveien være opparbeidet. Byggeplan 

for krysset skal godkjennes av Viken fylkeskommune» 
 

 
 
Ås, 11.01.2021 

 
 

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

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan: 20.01.2021 

Kommunestyret: 10.02.2021 
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Vedlegg: 

1. Redegjørelse, datert 05.11.2020 
2. Bestemmelser områderegulering for Dyste Eldor 2, revidert 30.06.2017 
3. Oppsummering av merknader med kommunedirektørens kommentar 

4. Merknad - Solon Eiendom om kjøp av Dyster Eldor 2 
5. Merknad - Solon Eiendom om rekkefølgekravene 

6. Viken fylkeskommune - Presisering av nødvendighet av rundkjøring 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Øvrige innkomne merknader ved offentlig ettersyn 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 
Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Forslag om endring etter pbl § 12-14 av R-291 Områderegulering for Dyster 

Eldor 2 fremmes av Ås kommune. 
 
Formålet er å fastsette fire nye rekkefølgebestemmelser på nødvendig 

infrastrukturtiltak utenfor planområdet.  
 

Nye rekkefølgebestemmelser vil være juridisk bindende for byggetiltak i 
området, og sikrer at utbygger(e) på Dyster Eldor yter et forholdsmessig bidrag 
til tiltakene. Kun reguleringsbestemmelser foreslås endret. 

 
Kommunestyret vedtok i 2017 områdereguleringsplan for Dyster Eldor 2 uten 

krav om utbedring av infrastruktur. Administrasjonen mener samlet utbygging 
utløser behov for tiltak, og ønsker en ny vurdering av tiltakenes nødvendighet.  
 

Tiltakshaver på Dyster Eldor 2 er Solon Eiendom AS. De er uenige og kritiske til 
kommunedirektørens forslag. De bestrider kommunedirektørens vurdering av 

tiltakenes nødvendighet, og varsler at det kan være aktuelt å søke om erstatning 
dersom kommunestyret vedtar rekkefølgekravene.  
 

Fakta i saken: 
 

Gjeldende reguleringsplan: 
Gjeldende plan for området er R-291 Områderegulering for Dyster Eldor 2, 
vedtatt av kommunestyret 21.06.2017. 

 
Området er delt i 9 felt til boligformål og ett felt til offentlig- eller privat 

tjenesteyting. For feltene O1, B2, BK1, BK2, BK3, BK4 og BK5 stilles det krav om 
detaljregulering hvor det må fremmes og vedtas detaljreguleringsplan før det 
kan igangsettes tiltak innenfor feltene. 

 
Områdereguleringen er avsatt med 450 boliger i kommunens boligprogram. 

 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 20.01.2021  Side 27 av 67 

 

Tidligere behandling: 
Områdereguleringen ble behandlet i 4 omganger tidligere forut for planvedtak. 

Tidligere behandler er:  
 HTM-sak 1/15, 22.01.2015 
 HTM-sak 48/15, 07.10.2015 

 HTM-sak 2/16 14.01.2016.  
 HTM-sak 8/16, 16.02.2016  

 
Planens virkninger, herunder virkningene av trafikk og fremkommelighet, er 
redegjort for i HTM-sak 48/15 og 8/16. Trafikkanalysen utarbeidet av 

Multiconsult anbefalte ny kryssløsning mellom Hogstvetveien og fv. 152 
fortrinnsvis utformet som rundkjøring, og å øke bredden på eksisterende gang- 

og sykkelveien langs Hogstvetveien fra 3 meter til 4,5 meter.  
 

Statens vegvesen fremmet ingen anbefaling eller krav om utbedring av 
infrastruktur i merknaden ved offentlig ettersyn.  
 

Kommunestyret vedtok områdeplanen den 21.06.2017 uten ytterligere krav om 
tiltak.  

 
Forslag til nye rekkefølgekrav:  
Vedlagte redegjørelse på s. 6-8 beskriver infrastrukturtiltakene i detalj, og dets 

virkninger. 
 

Infrastrukturtiltakene er vurdert, analysert og dimensjonert for alle boenheter 
som omfattes av områdeplanen.  
 

Forslag til nye rekkefølgebestemmelser er: 
 «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal omlegging av 

krysset Hogstvetveien og fv. 152 være sikret opparbeidet.» 
 

 «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal utbedring av 

veitrasé med tilhørende bussløsning mellom kryssene fv. 152 og 
Langbakken, og fv. 152 og Hogstvetveien være sikret opparbeidet.» 

 
 «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal oppgradering 

av eksisterende gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau langs 

Hogstvetveien på strekningen mellom Grunnfjellsveien og Ås videregående 
skole være sikret opparbeidet.» 

 
 «Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal innsnevring av T-

krysset Hogstvetveien og Grunnfjellsveien være opparbeidet. Byggeplan 

for krysset skal godkjennes av Viken fylkeskommune» 
 

 
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.  
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Endringsforslaget ble sendt på offentlig ettersyn til berørte myndigheter og Solon 
Eiendom i perioden 06.11.2020 – 20.11.2020.  

 
Innkomne merknader 
Kommunedirektøren har i offentlig ettersyn mottatt fem høringsuttalelser. 

Høringsuttalelsene er oppsummert med kommunedirektørens kommentar i 
vedlegg 3. Under følger et kort sammendrag.  

 
Bane Nor er positiv til at planforslaget også vil forbedre adkomst for bil og 
gående/syklende til stasjonen. Fylkesmannen i Oslo og Viken har ingen konkrete 

merknader til planforslaget. Viken fylkeskommune som forvalter fv. 152 og 
Hogstvetveien støtter kommunedirektørens forslag om å forankre 

rekkefølgekravene i overordnet plan.  
 

Kommunedirektøren har i ettertid bedt Viken fylkeskommune presisere 
nødvendigheten av rundkjøring i krysset fv. 152 og Hogstvetveien. Viken 
fylkeskommune svarte at utbyggingen på Dyster Eldor 2 alene utløser behov for 

et mer kapasitetssterkt kryss enn dagens løsning. Brevet følger saken i vedlegg 
6.  

 
Utbygger på Dyster Eldor 2, Solon Eiendom AS, har skrevet to høringsuttalelser 
til saken. Den første har som hensikt å informere kommunen om at Solon 

Eiendom anser endringsforslaget som et kontraktsbrudd i avtalen mellom Ås 
kommune og Solon Eiendom om salg av eiendommene på Dyster Eldor 2, og at 

de vil forbeholde seg retten til å kreve erstatning og/eller prisavslag (vedlegg 4). 
Solon Eiendoms andre høringsuttalelse omhandler forslag til nye rekkefølgekrav 
der de bestrider den planfaglige og juridiske nødvendigheten av 

rekkefølgekravene (vedlegg 5).   
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren anbefaler at rekkefølgekravene knyttet til 
infrastrukturtiltakene utenfor planområdet tas inn som planbestemmelser til 

områdereguleringen. Kommunedirektøren mener samlet utbygging av felt B2 og 
kommende utbygging av øvrige boligfelt som omfattes av områdereguleringen 

nødvendiggjør utbedring av samferdselsinfrastruktur utenfor planområdet.  
 
Nødvendighet etter plan og bygningsloven 

Hjemmelen for å angi rekkefølgekrav til gjennomføring av tiltak er angitt i Plan- 
og bygningsloven § 12-7 nr. 10: 

 
«I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til 

arealformål og hensynssoner om følgende forhold: […] krav om særskilt 

rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område 

ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 

energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og 

omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert». 

 
Avgrensningen til «i nødvendig utstrekning» innebærer at rekkefølgekravet må 

fylle et behov som står i saklig sammenheng med utbygging av området som har 
det aktuelle rekkefølgekravet knyttet til seg. Tiltaket må enten tjene interessene 
i utbyggingsområdet eller avhjelpe skadevirkninger eller ulemper ved den 

konkrete utbyggingen.   
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Solon Eiendoms vurdering 

Solon Eiendom hovedanførsler oppsummert:  
 

 Solon anfører at kommunens vurderinger av nødvendigheten av tiltakene 

er begrunnet i utenforliggende hensyn, primært fiskale (økonomiske) 
hensyn.  

 Solon anfører at kommunen ikke har anledning til å stille disse 
rekkefølgekravene fordi behovet for utbedring foreligger i dag.  

 Solon anfører at det er urimelig av kommunen å fastsette nye krav og 

omregulere områdeplanen. 
 Solon anfører at kommunen krav om utbedring av veitrasé med tilhørende 

bussløsning ble lagt frem for sent i planprosessen.   
 Solon anfører at det er urimelig av kommunen å pålegge Solon krav om 

tiltak på rundkjøringen og busstrasé, men ikke andre utbyggingsprosjekter 
i sentrumsplanen.  

 Solon anfører at nødvendighetskriteriet i pbl § 17-3 ikke er oppfylt. 

 Solon anfører uansett at kommunen har opptrådt uforutsigbart og 
urimelig.   

 
Solon Eiendoms høringsuttalelse kan leses i sin helhet i vedlegg 5. 
Administrasjonen har besvart Solons anførsler nedenfor og i vedlegg 3.  

 
Kommunedirektørens vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at samtlige rekkefølgekrav innfrir 
nødvendighetskriteriet i pbl § 12-7. Behovet for infrastrukturen er vurdert ut fra 
hele influensområdet for utbyggingen, og man har vurdert den samlede 

belastningen som følger av utbyggingen.  
 

For rundkjøringen og gang- og sykkelveien vises det til områdeplanens 
trafikkanalyse som anbefaler tiltak på henholdsvis krysset fv. 152 og 
Hogstvetveien, og gang- og sykkelvei langs Hogstvetveien. Viken 

fylkeskommune har i tillegg utdypet nødvendigheten av tiltak på krysset fv. 152 
og Hogstvetveien med en vurdering av at utbyggingen på Dyster Eldor 2 alene 

utløser behov for et mer kapasitetssterkt kryss. For veitrasé med bussløsning 
vurderer kommunedirektøren at dette er viktig infrastruktur som også vil tjene 
interessene for beboerne på Dyster Eldor 2. 

 
Når det gjelder anførselen om at administrasjonen synes å være for opptatt av 

økonomi så er økonomiske hensyn verken irrelevante eller utenforliggende, for 
det er nettopp en økonomisk byrdefordeling utbyggingsavtalen normalt gjelder. 
Forutsetningen er at tiltakene det kreves bidrag til har den nødvendige 

sammenhengen med utbyggingen. 
 

Solon anfører at kommunen ikke har anledning til å stille disse 
rekkefølgekravene fordi behovet for utbedring foreligger i dag, altså før 
utbyggingen av Dyster Eldor 2. Kommunedirektøren er uenig i dette. Kommunen 

er enig i at det eksisterer et fremtidig behov for utbedring av gang- og sykkelvei. 
Imidlertid vil utbyggingen på Dyster Eldor 2 være så omfattende, at utbyggingen 

uten tvil forsterker behovet i såpass stor grad, at det utløser behov for tiltak. Det 
er i nødvendighetskriteriet i pbl § 12-7 ingen krav om at en plan må utløse et 

konkret behov for tiltak. En vurdering som begrenser seg til å vurdere hvilke 
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konkrete behov for infrastrukturtiltak en enkeltstående utbygging krever, blir for 
snevert. Kommunen må kunne se hen til den totale belastningen i området.  

 
Solon anfører også at infrastrukturkravene ikke oppfyller nødvendighets- og 
forholdsmessighetskriteriet i pbl 17-3. Pbl § 17-3 regulerer hva 

utbyggingsavtaler kan gå ut på, med krav om nødvendighet, rimelighet og 
forholdsmessighet (dvs. sammenhengen mellom kostnaden for tiltakshaver og 

prosjektets belastning på infrastrukturen). Kommunen er i pågående 
forhandlinger med utbygger om finansieringen av og forholdsmessigheten 
mellom det offentlige og private bidrag(ene). Dette forholdet er ikke avklart, og 

vil derfor ikke drøftes ytterligere her.  
 

Kommunedirektøren kan være enig i at kommunen har skapt uforutsigbarhet i 
denne saken når disse rekkefølgekravene ikke er innført verken i behandling av 

områdeplanen eller nevnt som en mulighet forutfor salget av eiendommen. 
Imidlertid mener kommunedirektøren at det er planmyndighetens ansvar og plikt 
å sikre at nødvendige tiltak blir sikret i en reguleringsplan, uavhengig av når 

tiltaket fremmes, eller hvorvidt det ble informert om før eller i forbindelse med et 
eiendomssalg. Kommunedirektøren mener det er nødvendig, riktig, og rimelig at 

rekkefølgekravene innarbeides i bestemmelsen for områdereguleringen.  
 
Behovet for å endre områdeplanen 

Kommunen kan fastsette de nye kravene på to måter; i den enkelte 
detaljreguleringen etter hvert som de fremmes for behandling, eller i overordnet 

plan. Kommunedirektøren mener den beste løsningen er å forankre 
rekkefølgekravene i en områderegulering, og ikke i en eller flere 
detaljreguleringer. Å forankre rekkefølgekravene kun i detaljreguleringen(e) vil gi 

flere uønskede virkninger. 
 

Uten å forankre rekkefølgekravene i områdereguleringen er det ikke mulig å 
inngå en overordnet utbyggingsavtale om gjennomføring av nødvendige 
infrastrukturkostnadene for hele området. Utbyggingsavtalen kan kun regulere 

forhold som er vedtatt i plan, og de konkrete rekkefølgebestemmelsene det her 
gjelder, er ikke vedtatt i områdereguleringen. 

 
Det er i utbyggingsavtaler mulig å regulere hvem som skal opparbeide nødvendig 
tiltak i rekkefølgebestemmelsen. Videre er det mulig å fastsette at et nødvendig 

tiltak skal sikres opparbeidet, altså fastsette det aktuelle utbyggingsprosjektets 
forholdsmessige andel av infrastrukturkostnadene. Per i dag kan 

utbyggingsavtalen med Solon Eiendom kun regulere forhold i vedtatt 
detaljreguleringer og Ås kommune kan kun kreve felt B2s rettmessige andel av 
infrastrukturkostnadene. Det betyr at kommunen vil måtte forankre og regulere 

gjennomføringen av rekkefølgekrav på de øvrige fem utbyggingsfeltene som 
omfattes av områdereguleringen, med det merarbeid det skaper hver gang. 

 
Det er også en risiko for at Ås kommune må finansiere en større del av 
infrastrukturtiltakene selv, ettersom tiltakene ikke er regulert i 

områdereguleringen eller sikret opparbeidet i en overordnet utbyggingsavtale. 
Det er ingen garanti for at alle byggefeltene på Dyster Eldor vil være byggeklare 

før infrastrukturen opparbeides. Dersom Ås kommune må bygge ut 
infrastrukturen før de siste delfeltene er byggeklare, vil infrastrukturen være 

ferdig opparbeidet, med det resultat at rekkefølgekravet faller bort. Det vil da 
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ikke være mulig å sette rekkefølgekrav i detaljreguleringen, eller forhandle om 
den rettmessige og forholdsmessige andelen av infrastrukturtiltakene i en 

utbyggingsavtale. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Utbedring av gang- og sykkelvei er kostnadsberegnet til om lag 23 mill., med 
usikkerhet på +/- 40%. Kostnadsanslaget inkluderer grunnerverv og kostnader 

ved planlegging og prosjektering.  
 
Omlegging av krysset Hogstvetveien og fv. 152 med veitrasé og bussløsninger er 

enda ikke kostnadsberegnet. Innsnevring av T-krysset Hogstvetveien og 
Grunnfjellsveien løses som en realytelse bekostet av utbygger.  

 
Kommunen plikter å yte en forholdsmessig andel av kostnadene ved 

gjennomføring av tiltakene. Finansieringen av og forholdsmessigheten mellom 
det offentlige og private bidrag(ene) vil ikke drøftes her, men er gjenstand for 
forhandlinger og vil reguleres direkte i utbyggingsavtale(r). 

 
Alternativer: 

Dersom kommunestyret finner det urimelig å innføre nye rekkefølgekrav, eller 
om kommunestyret mener det ikke foreligger tilstrekkelig nødvendighet for ett, 
flere eller samtlige tiltak kan en av følgende innstillinger brukes.  

 
For å avvise planforslaget:  

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avviser Ås kommunestyre 

endring av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2, som vist i redegjørelse 
datert 05.11.2020.  
 

 
 

For å vedta planforslaget med tillegg eller justeringer:  

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2, som vist i redegjørelse datert 

05.11.2020, med følgende endringer:  
1. … 
2.  

 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener det foreligger en saklig sammenheng mellom 

tiltakene som kreves i rekkefølgebestemmelsene og utbyggingen på Dyster Eldor 
2.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at endringsforslaget vedtas.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HTP-5/21 
R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering for 
Dyster Eldor 2, felt B2 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  19/00182-44 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 5/21 20.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørenes innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-327 
Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2 med kart datert 28.09.2020, 

reguleringsbestemmelser revidert 28.09.2020 og planbeskrivelse revidert 
28.09.2020. 

 
Ås, 04.01.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø, første gang 03.03.2019  

Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 04.03.2019  
Offentlig ettersyn, 06.04.2020 – 16.06.2020.    
Hovedplan for teknikk og plan, andre gang  

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, datert 28.09.2020 
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 28.09.2020 

3. Planbeskrivelse, revidert 28.09.2020 
4. Illustrasjonsplan, datert 17.01.2020 

5. Innkomne merknader med kommunedirektørens kommentar 
6. ROS analyse, datert 19.09.2019 
7. Geotekniske grunnundersøkelser, datert 26.06.2019 

8. Notat om folkehelse, datert 19.09.2019 
9. Trafikkanalyse B2, datert 23.09.2019 

10. VAO-rammeplan for felt B2, datert 23.09.2019 
11. NINA - notat om amfibielokaliteter, datert 01.2020 
12. NINA - skjøtselsplan, datert juli 2020 

13. Notat - skjøtselsplan, datert 07.12.2020 
14. Plankart - områderegulering for Dyster Eldor 2 

15. Saksutskrift, førstegangsbehandling HTP 04.03.2020 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

VAO-områdeplan Dyster Eldor  
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VAO-premissnotat  
ROS områdestabilitet  

Lengdesnitt – Grunnfjellsveien til Eldorveien  
Tverrsnitt – F1 til F3 
Innkomne merknader til offentlig ettersyn 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Forslagsstiller INBY fremmer på vegne av tiltakshaver Solon Eiendom AS forslag 
til detaljregulering for felt B2 av områderegulering for Dyster Eldor 2.  

 
Planforslaget legger til rette for 135 nye boenheter i rekkehus- og 
atriumsbebyggelse organisert langs grønnstrukturen i randsonen og rundt felles 

tun sentralt i planområdet. Bilparkering legges under bakken i felles anlegg, og 
det legges opp til en bilfri internvei som betjener bebyggelsen. Byggeområdet 

planlegges med %-BYA: 38% (prosent bebygd areal).  
 
Planforslaget legger særlige føringer for ivaretakelsen av amfibier i og utenfor 

planområdet. Tiltak inkluderer skjøtsel av grønnstruktur og opparbeidelse av 
salamanderdammer i tråd med anbefalinger fra eksterne amfibieeksperter i NINA 

(Norsk institutt for naturforskning). 
 
Kommunedirektøren stiller også rekkefølgekrav om utbedring av 

samferdselsinfrastruktur utenfor planområdet, herunder utbedring av krysset 
Hogstvetveien og fv. 152, og utbedring av eksisterende gang- og sykkelvei langs 

del av Hogstvetveien.  Tiltakshaver Solon Eiendom motstrider nødvendigheten av 
disse kravene.  
 

Kommunedirektøren mener planforslaget er godt utarbeidet, og vurderer 
konseptet som vellykket. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas. 

 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget er første detaljregulering av områderegulering for Dyster Eldor 2. 

Områdereguleringens felt B2 åpner opp for blokkbebyggelse og/eller konsentrert 
småhusbebyggelse med %-BYA: 35%. Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør 

for planforslaget, og er vedlagt i sin helhet. 
 
Planforslagets hovedgrep er 26 ulike husrekker med rekkehus- og 

atriumsbebyggelse organisert langs grønnstrukturen i randsonen, og rundt felles 
tun sentralt i planområdet. Bebyggelsen planlegges med varierende byggehøyder 

mellom 2-3 etasjer, med maks gesimshøyde på 10 m. Byggeområdet planlegges 
med %-BYA: 38%. 
 

Det legges opp til en intern ringvei (f_GST1) som skal betjene bebyggelsen. 
Boligområdet skal være bilfritt, men gatetunet vil fungere som kjørbar internvei 

for nyttetransport (renovasjon, brann- og redning, flyttetransport, m.m.). 
Parkering legges under bakken i felles parkeringsanlegg, og det legges opp til 

maks parkeringsnorm på 1,3 parkeringsplasser pr boenhet, inklusiv 
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gjesteparkering. Det er krav om minimum 2 parkeringsplasser for sykkel som 
løses ved hver enkelt bolig og i privat sportsbod. Det etableres også noen felles 

sykkelstativ på feltet. 
 
Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) settes til minimum 70 kvm pr boenhet. I 

tillegg opparbeides tre større lekeplasser (BUT1-3) sentralt i byggeområdet.  
 

Grønnstruktur avsatt i områdeplanen videreføres i planforslaget regulert som 
friområder GF1-3. Disse friområdene skal også fungere som habitatområder for 
amfibier. Det er utarbeidet forslag til skjøtselsplan (vedlegg 12 og 13) for 

grønnstruktur avsatt i planforslaget og områdene F1 og F2 i områdereguleringen 
(se områdereguleringens plankart vedlegg 14). 

 
Basert på ROS-analysen for områdestabilitet og utførte grunnundersøkelser 

(vedlegg 7) konkluderes det med at område B2 verken ligger i et løsneområde 
eller utløpsområde for kvikkleireskred, og kan bebygges uten å stå i fare for å bli 
inkludert i eller utløse et områdeskred. 

 
Planlagte borepunkter helt i øst av området utgikk fordi det ikke var klarert for 

grunnundersøkelser av grunneier der disse punktene var satt opp. 
Kommunedirektøren krever derfor ytterligere grunnundersøkelser som 
dokumenterer god områdestabilitet på det området før det kan gis 

rammetillatelse, jmf. ny planbestemmelse § 3.8.  
 

Planprosess: 
Oppstartsmøte ble avholdt den 21.09.2018, og varsel om oppstart kunngjort 
06.05.2019. Planforslaget ble førstegangsbehandlet av HTP 04.03.2020, sak 

12/20, og vedtatt sendt på offentlig ettersyn med en rekke tillegg og justeringer. 
Endringene ble innarbeidet før planforslaget ble sendt på offentlig ettersyn i 

perioden 06.04.2020 – 16.06.2020.  
 
HTP’s vedtak kan leses i sin helhet i vedlegg 15.   

 
Forholdet til sak om endring av områdeplan for Dyster Eldor 2 

Kommunedirektøren viser til pågående sak om endring av områderegulering for 
Dyster Eldor 2. Formålet er å fastsette fire nye rekkefølgebestemmelser på 
infrastrukturtiltak utenfor planområdet. Kommunedirektøren mener det er 

nødvendig å forankre disse rekkefølgekravene i overordnet plan for å muliggjøre 
én overordnet utbyggingsavtale om gjennomføring av nødvendig infrastruktur for 

hele området.  
 
Kommunedirektøren presiserer at tiltakene, og rekkefølgekravenes 

nødvendighet, er beskrevet og redegjort for i sak om endring av områdeplan for 
Dyster Eldor 2, og vil derfor ikke redegjøres for i denne saken. 

 
Dersom kommunestyret vedtar endringene i områdereguleringen i forkant av 
dette planforslaget vil de nye bestemmelsene være juridisk bindende for 

byggetiltak i området, inklusivt tiltak som følger av dette planforslaget. 
Kommunedirektøren har derfor innarbeidet rekkefølgebestemmelsene i 

planforslaget som § 7.4, 7.5, 7.6 og 7.15. 
 

Innkomne merknader 
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Kommunedirektøren har i offentlig ettersyn mottatt åtte merknader. Merknadene 
er oppsummert med kommunedirektørens kommentar i vedlegg 5. Under følger 

et kort sammendrag. 
 
Regionale myndigheter motsetter seg ikke planforslaget, men foreslår enkelte 

justeringer. Fylkesmannen i Oslo og Viken mener utbyggingen vil bidra til 
tettstedspreding, og viser til regional plan for areal og transport hvor veksten bør 

skje i Ås sentrum. Viken fylkeskommunen foreslår en rekke mindre justeringer i 
ordlyden til noen rekkefølgebestemmelser. Viken fylkeskommunen er positiv til 
at det stilles en streng parkeringsnorm.  

 
Bjørn Stian Eldor på Nordre Eldor gård ønsker et tydelig vegetasjonsskille/skjerm 

mellom gården hans og byggeområdet, og at gående og syklende i størst mulig 
grad kanaliseres utenfor gårdstunet. Katrine Eldegaard foreslår noen justeringer 

til bestemmelsene om salamandertiltak, og opplyser om at hun er villig til å bistå 
kommunen med skjøtsel av området da de har erfaring med skjøtsel av 
salamanderhabitat på egen eiendom.  

 
Tiltakshaver Solon Eiendom har skrevet to merknader til planforslaget. Den 

første merknaden omhandler HTP’s vedtak om å redusere parkeringsnormen fra 
1,3 til 1 p-plass pr boenhet inklusive gjesteparkering. Solon Eiendom 
argumenterer for å gjenopprette forslagets parkeringsnorm på 1,3 biler per 

boenhet. Solon Eiendoms andre merknad omhandler rekkefølgekrav om 
omlegging av krysset fv. 152 og Hogstvetveien, utbedring av T- krysset 

Grunnfjellsveien og Hogstveien, og utbedring av gang/sykkelveien langs 
Hogstveien. Solon Eiendom anfører at tiltakene ikke utløses av utbyggingen av 
felt B2, og bør derfor ikke stilles som vilkår for utbyggingen av feltet. 

 
Kommunedirektøren har i ivaretatt og imøtekommet en rekke av merknadene og 

innspillene, og planforslaget er justert som vist under.  
 
Endringer etter offentlig ettersyn: 

Plankart 
- Bestemmelsesområde #1 som angir parkeringskjellerens plassering er i 

mindre grad utvidet for å sette av plass til et treningsrom for beboere på 
feltet. Endringen er foretatt på anmodning fra Solon Eiendom. 
Kommunedirektøren mener dette er et kurant forslag, og tilrår endringen.  

- Etter anmodning fra Viken fylkeskommune er hensynssone for frisikt 
inntatt også for avkjørselen lengre syd ved SGT1.  

- Andre mindre karttekniske justeringer.  
 
Bestemmelser 

- Fjernet bestemmelsen om kulturminner. Kommunedirektøren mener 
forholdet er tilstrekkelig ivaretatt i kulturminneloven, og skal derfor ikke 

gjentas som egen bestemmelse.  
- Ny generell bestemmelse § 3.1 om overvannshåndtering.  
- Utvidet bestemmelse § 3.2 om støy. 

- Utvidet bestemmelse § 3.3 om miljøoppfølgingsplan. 
- Nytt dokumentasjonskrav § 3.8 om supplerende grunnundersøkelse for 

boligbebyggelse øst i planområdet før det kan gis rammetillatelse.    
- Endret formulering på § 4.9 om parkering: 
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Parkeringsdekning er økt fra 1 til 1,3 p-plass per boenhet inklusive 
gjesteparkering. Setningen «[…] og det anmodes om at noe av dette 

bildeling.» er fjernet. Kommunedirektøren mener at etablering av bildeling 
er privatrettslig, og ikke noe kommunen kan kreve.  

- Fjernet krav om opparbeiding av miljøkulvert langs Gneisveien (H560_2 i 

detaljreguleringen og H560_4 i områdereguleringen) etter anbefalinger fra 
NINA. 

- Endret innslagstidspunktet i rekkefølgebestemmelser § 7.10 og 7.13 fra IG 
til MB etter anbefalinger fra NINA.  

- Krav om etablering av dam i H560_8 i denne detaljregulering som vist i 

områdereguleringen.  
- Ny rekkefølgebestemmelse om tilstrekkelig skolekapasitet før det kan gis 

IG.  
- Rekkefølgebestemmelser § 7.4, 7.5, 7.6 og 7.15 er endret til å samsvare 

med kommunedirektørens forslag i sak om endring av områdeplan for 
Dyster Eldor 2.  

- Andre mindre presiseringer og justeringer.  

 
Planbeskrivelsen 

- Mindre justeringer i planbeskrivelsen.  
 
 

 
Vurdering: 

Forslag til detaljregulering for felt B2 av Dyster Eldor 2 er i tråd med gjeldende 
kommuneplan for Ås 2015-2027, og områderegulering for Dyster Eldor 2. 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 

bemerkninger. Forslagsstiller har i stor grad imøtekommet bemerkningene, og 
planforslaget er blitt revidert.  

 
Tema som vurderes å være vesentlige i vurderingen av forslaget er gjennomgått 
enkeltvis nedenunder. 

 
Forholdet til områdeplanen 

Utgangspunktet er at ny reguleringsplan «opphever» en eksisterende 
reguleringsplan. I dette tilfellet legger detaljreguleringen seg «oppå» 
områderegulering, og begge planer har rettsvirkning for samme område. 

Bestemmelser fra områdereguleringen som ikke er tatt med eller endret i 
detaljreguleringen («tause» bestemmelser) vil fortsatt gjelde. Ved motstrid vil ny 

reguleringsplan gå foran.  
 
Bebyggelse og anlegg 

Kommunedirektøren vurderer bebyggelsens utforming og arrondering som godt 
løst. Måten husrekkene er arrondert på legger opp til mange åpne 

gjennomganger til omkringliggende veier, friområder og uteoppholdsarealer. 
Dette sikrer god gjennomtrengelighet til omgivelsene rundt.  
 

Selve bebyggelsen planlegges med variasjon i boligstørrelse, volumoppbygging, 
fotavtrykk, etasjehøyder og materialbruk. Alle boliger får inngang på gateplan 

via en privat, overdekket inngangssone og får varierte private 
uteoppholdsarealer. Det legges opp til innbyrdes forskyvninger mellom enheter 

og ulike hus og hustyper per rekke.  
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Kommunedirektøren vurderer forhold for bebyggelse som godt løst.  

 
Uteoppholdsareal 
Forslagets MUA-krav på minimum 70 kvm pr boenhet vurderes som tilstrekkelig. 

Tre større regulerte lekeplasser sentralt i boligområdet (BUT1-3) kommer i 
tillegg, og det planlegges en rekke mindre møteplasser langs internveien 

(gatetunet) som skal samle fellesfunksjoner som renovasjonsløsning og 
sykkelparkering. Møteplassene skal ved hjelp av materialer, sittebenker og 
vegetasjon gis en annen utforming enn resten av internveien. 

 
Kommunedirektøren vurderer forhold for uteoppholdsareal som tilstrekkelig 

ivaretatt.  
 

Parkering 
Området ligger om lag 2 km fra Ås stasjon, og det er derfor et påregnelig 
bilbehov for å gjennomføre daglige gjøremål.  

 
HTP vedtok i førstegangsbehandlingen å redusere parkeringsnormen fra maks 

1,3 til maks 1 p-plass per boenhet inklusive gjesteparkering. 
Kommunedirektøren er positiv til en streng og begrensende parkeringsnorm som 
et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å begrense bilbruk i området.  

 
Imidlertid deler kommunedirektøren Solon Eiendoms bekymring om mulige 

negative virkninger av en for streng parkeringsnorm. Den største kjøpergruppen 
forventes å være barnefamilier, og det er derfor påregnelig at enkelte 
husholdninger vil ha behov for to biler. Til sammenligning er sentrumsplanens p-

norm for konsentrert småhusbebyggelse 1,2 p-plasser pr boenhet inklusive 
gjesteparkering. Forslagets p-norm er allerede redusert fra 2,0 i områdeplanen, 

og det er derfor ikke anbefalt å redusere den ytterligere enn 1,3. Mulige negative 
virkninger av for streng p-norm er ulovlig/uønsket parkering i boligområdet, som 
forringer grepet om et bilfritt boligområde, eller at enkelte familier/kjøpere slår 

prosjektet fra seg.  
 

Kommunedirektøren mener en strengere p-norm heller bør vurderes i framtidige 
detaljreguleringer av områdereguleringen for Dyster Eldor. Kommunedirektøren 
vil på det tidspunktet ha et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere om en streng 

parkeringsnorm på 1 p-plass pr. boenhet kan anbefales.  
 

Kommunedirektøren innstiller derfor på å øke p-normen tilbake til 1,3 p-plasser 
per boenhet inklusiv gjesteparkering.  
 

Grønnstruktur og naturmangfold 
Dyster Eldor utgjør et viktig habitatområde for amfibier (stor og liten 

salamander). Faglige anbefalinger for ivaretakelsen av amfibiebestanden la 
særlige føringer for utformingen av områdereguleringen, og dette er 
tilfredsstillende videreført i detaljreguleringen. Det stilles blant annet krav om å 

opparbeide salamanderdammer og miljøkulverter (amfibietunnel), gjennomføre 
skjøtsel i friområdene, utarbeide skjøtselsplan, m.m. To prosjektnotater 

utarbeidet av NINA (vedlegg 11 og 12) redegjør for salamanderfaglige 
anbefalinger og tiltak i området.  
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Ansvaret for oppfølging av skjøtselsplanen ligger hos utbygger fram til 
ferdigattest foreligger for B2. Styret i sameiet/sameiene vil deretter ha ansvaret 

for videre skjøtsel av området.  
 
Forslagsstiller har fremmet noen mindre justeringer på bakgrunn av anbefalinger 

fra NINA (vedlegg 12). Kommunedirektøren tilrår endringene. De viktigste 
justeringene er:  

- Fjernet krav om opparbeiding av miljøkulvert langs Gneisveien (H560_2 i 
detaljreguleringen og H560_4 i områdereguleringen). Alle mulige gode 
amfibiearealer i nordlig retning er i dag utilgjengelige på grunn av veier og 

boligfelt nord for B2, og det er derfor ikke ønskelig å stimulere til økt 
vandring nordover. 

- Innslagstidspunktet på rekkefølgebestemmelse § 7.10 og 7.13 er endret 
fra igangsettingstillatelse til brukstillatelse. Det er ikke ønskelige å 

stimulere til amfibievandringer langs o_GF3 inn i B2 når 
anleggsvirksomhet pågår.  

- Dam i H560_8 som vist i områdereguleringen etableres i denne 

detaljreguleringen, ikke i forbindelse med BK3 av områdereguleringen.  
 

Kommunedirektøren mener det foreligger grundige faglige anbefalinger bak 
amfibietiltakene og rekkefølgekravene i forslaget. Forhold for grønnstruktur og 
naturmangfold vurderes som tilstrekkelig ivaretatt.  

 
Veianlegg 

Før det gis brukstillatelse skal VE1 og GS1 som vist i områdereguleringen være 
ferdig opparbeidet med ett lags asfalt og belysning fram til hensynssone H560_7.  
 

Rekkefølgekrav 
HTP vedtok i førstegangsbehandlingen tre nye rekkefølgekrav om utbedring av 

samferdselsanlegg utenfor planområdet. Tiltakene inkluderer utbedring eller 
omlegging av krysset fv. 152 og Hogstvetveien, utvidelse av eksisterende gang- 
og sykkelvei langs del av Hogstvetveien, og innsnevring av T-krysset 

Hogstvetveien og Grunnfjellsveien.  
 

Tiltakshaver Solon Eiendom er uenig med kommunedirektøren, og anfører at 
tiltakene ikke utløses av utbyggingen av felt B2, og det er derfor ikke anledning 
til å stille disse tiltakene som vilkår for utbyggingen av feltet. De anmoder om at 

kommunen fjerner rekkefølgekravene.  
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Alternativer: 
Dersom kommunestyret ønsker å vedta planen med tillegg eller endringer kan 

følgende innstilling brukes:  
 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-327 
Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2 med kart datert 28.09.2020, 

reguleringsbestemmelser revidert 28.09.2020 og planbeskrivelse revidert 
28.09.2020 med følgende endringer:  

1. … 
2.   

 

 
 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener planforslaget er et godt utgangspunkt for utbygging 

av felt B2, og anbefaler at planforslaget vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-6/21 
R-293 Andregangsbehandling - Detaljregulering for 
Brekkeveien 61 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  14/03619-43 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 6/21 20.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-293 
Detaljregulering for Brekkeveien 61 med plankart revidert 16.10.2020, 

reguleringsbestemmelser revidert 18.12.2020 og planbeskrivelse revidert 
08.05.2020.  

 
Ås, 04.01.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 22.04.2020 
Offentlig ettersyn 15.05.2020 – 01.07.2020 
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang 20.01.2021 

Kommunestyret 10.02.2021 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, revidert 16.10.2020 
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 18.12.2020 

3. Planbeskrivelse, revidert 08.05.2020 
4 Situasjonsplan, revidert 15.09.2020 

5. Sammendrag av innkomne merknader med kommunedirektørens kommentar 
6. Illustrasjoner, datert 07.01.2021 
7. ROS-analyse, datert 01.01.2019 

8. Sol- og skygge studie, datert 30.01.2019 
9 Trafikkanalyse, datert 25.09.2018 

10. Kulturminneregistrering, datert 23.01.2018 
11. Geoteknisk vurdering, datert 13.12.2018 
12. Geotekniske grunnundersøkelser 

13. Geoteknisk uttalelse, datert 08.01.2021 
14. Kartlegging - naturmangfold, datert 03.01.2019 

15. Historisk kartlegging forurenset grunn, datert 14.12.2018 
16. VA-notat, datert 13.03.2019 

17. Saksutskrift, førstegangsbehandling HTP 22.04.2020 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn og begrenset høring  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Forslagstiller Koda Arkitekter fremmer på vegne av tiltakshaver Brekkeveien 61 
AS et planforslag som legger til rette for frittliggende og konsentrert 

småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur om lag 1,8 km sør fra Ås 
sentrum.  

 
Byggeområdet planlegges med %-BYA: 30% (prosent bebygd areal) for 
frittliggende småhusbebyggelse og %-BYA: 35% BYA for konsentrert 

småhusbebyggelse, henholdsvis tomannsboliger og rekkehusbebyggelse. 
Planforslaget åpner opp for maks 33 boenheter, det legges til rette for parkering 

under bakken, og det stilles krav om opparbeidet nytt fortau fra byggeområdet til 
krysset Brekkeveien og Bjørkeveien.  
 

Forslag til detaljregulering har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 
15.05.2020 – 01.07.2020, og det er i tillegg gjennomført en ny begrenset høring 

i perioden 28.10.2020 – 11.12.2020. Planforslaget er bearbeidet etter vedtak i 
Hovedutvalg for teknikk og plan og etter innkomne merknader fra overordnede 
myndigheter og andre berørte parter.  

 
Fakta i saken: 

Nytt forslag til detaljregulering for Brekkeveien 61 omfatter felt B2 avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for 2015-2027, og deler av 
Brekkeveien fram til krysset Bjørkeveien og Brekkeveien. Byggeområdet er ikke 

regulert.  
 

Kort beskrivelse av planforslaget 
Planforslagets hovedgrep er et bilfritt boligområde bestående av 6 enheter i 
tomannsboliger og 27 enheter i rekkehus. Rekkehusene er tenkt plassert i øst-

vestgående rekker på seks eller syv boenheter nord og øst i planområdet, mens 
tomannsboliger plasseres i nord-sørgående rekker sørvest i planområdet. Forslag 

til situasjonsplan, vedlegg 4, viser hvordan dette er tenkt løst. 
 
Planforslaget fastsetter maks utnytting på %-BYA: 35% for konsentrert 

småhusbebyggelse, og %-BYA: 30% for frittliggende småhusbebyggelse. 
Maksimal tillatt gesimshøyde/mønehøyde er 9 meter målt til gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng. Det tilsvarer tre hele etasjer. 
 
Krav til minste felles uteoppholdsareal (MUA) er 100 kvm for hver boenhet i 

rekkehus og 150 kvm for hver boenhet i tomannsbolig. Inkludert i MUA er en 
felles regulert lekeplass på om lag 500 kvm sentralt i planområdet.  
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Forslag til parkeringsnorm på 1,1 biler per boenhet inklusiv gjesteparkering 
legger opp til om lag 36 parkeringsplasser. Forslaget åpner opp for parkering i 

felles parkeringsanlegg under bakken, eller løst på bakkeplan.  
 
Det er gjennomført grunnundersøkelser (vedlegg 12) som viser at grunnen 

består for det meste av leire, med dybde til antatt berg på ca. 0,5-5,6 meter. En 
supplerende geoteknisk uttalelse (vedlegg 13) stadfester at det er ingen 

indikasjoner på at leiren er kvikk, og grunnen må derfor kunne anses som 
byggbar. 
 

Planprosess 
Oppstartsmøtet ble avholdt den 08.09.2016, og varsel om oppstart kunngjort 

19.04.2017. Planforslaget ble førstegangsbehandlet av HTP 22.04.2020, sak 
24/20, og vedtatt sendt på offentlig ettersyn med krav om sammenhengende 

fortau fra byggeområdet til krysset Brekkeveien og Bjørkeveien, og en rekke 
tillegg/justeringer til reguleringsbestemmelsene, se vedlagte saksutskrift. 
Planforslaget var på offentlig ettersyn i perioden 15.05.2020 - 01.07.2020. 

 
Administrasjonen har i etterkant av offentlig ettersyn gjennomført en ny 

begrenset høring i perioden 28.10.2020 – 11.12.2020 som følge av at plankartet 
ikke hadde avsatt tilstrekkelig areal for grøft langs veianlegget. Dette ville 
vanskeliggjort snøavhending ved måking av veibanen og fortauet. Plankartet ble 

derfor revidert med tilstrekkelig areal for grøft, og sendt på begrenset høring til 
aktuelle berørte parter.  

 
Innkomne høringsuttalelse til offentlig ettersyn 
Kommunen har i offentlig ettersyn mottatt åtte merknader, og 5 merknader til 

begrenset høring. Merknadene er oppsummert med administrasjonens 
kommentar i vedlegg 5.  

 
Regionale myndigheter motsetter seg ikke planforslaget, men foreslår enkelte 
justeringer. Fylkesmannen i Oslo og Viken er positiv til at planforslaget sikrer 

nytt fortau langs deler av Brekkeveien, men mener det er uheldig at 
planforslaget legger opp til mindre MUA enn det som er minstekravet i 

kommuneplanen. Viken fylkeskommunene gir tillatelse til inngrep i et registrert 
kulturminne (kokegrop), og vurdere at reguleringsplanen kan godkjennes uten 
vilkår om arkeologisk granskning. Elvia informerer om høyspenningskabler i 

grunnen langs Brekkeveien.  
 

Private grunneiere er kritiske til planforslaget, med innvendinger til utbyggingens 
omfang og byggehøyder, og virkningene av nygenerert trafikk og foreslått 
plassering av nytt fortau.  

 
Endringer etter offentlig ettersyn 

Plankart 
- Veianlegget er i mindre grad utvidet for å sette av tilstrekkelig areal for grøft 

på hver side av veianlegget.  

- Mindre tekniske justeringer. 
 

Reguleringsbestemmelser: 
Kommunedirektøren har tatt en grundig gjennomgang av bestemmelsene etter 

offentlig ettersyn, med særlig fokus på juridisk hjemmel.  
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Nye bestemmelser: 

- Ny § 3.7 Nettstasjoner. Etter ønske fra Elvia.  
«Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense. Det er 
generelt en 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. Nettstasjoner tillates 

oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad.» 

 
- Ny § 8.1 Bestemmelsesområde for kulturminne. Etter krav fra Viken 

fylkeskommune. 

«Det berørte kulturminnet, ID 230666, som er markert som 
Bestemmelsesområde #229396 i plankartet kan fjernes uten ytterligere 

arkeologisk undersøkelse.» 
- Ny § 5.1.3 b) om plassering av nedkjøringsrampe til kjeller utenfor 

byggegrense.  
«Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller inkludert nødvendige støttemurer 
kan etableres utenfor byggegrense.» 

 
Fjernede bestemmelser:  

- Fjernet § 3.7 om fibernettverk. Kommunedirektøren mener innholdet er 
privatrettslig.  
«Det skal etableres fibernettverk til samtlige husstander og bygninger for 

distribusjon av TV og Internett. Overdras til sameiet ved overtakelse.» 
 

- Fjernet § 4.5 Redegjørelse for miljøsanering. Kommunedirektøren mener 
bestemmelsen er overflødig. Hensikten bak bestemmelsen er ivaretatt i 
TEK17 som fastsetter krav om avfallsplan i byggesaken. 

«Før eksisterende bygninger rives, skal det utarbeides en 
miljøsaneringsbeskrivelse av fagkyndig miljørådgiver. Avfall skal håndteres 

i samsvar med beskrivelsen.» 
 

- Fjernet § 3.5 om kulturminner. Dette er ivaretatt i kulturminneloven og 

skal derfor ikke gjentas som egen bestemmelse.  
«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 
kulturminnemyndigheten varslet, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 
nr. 50, § 8.»  

 
- Følgende rekkefølgebestemmelser er fjernet. Pbl § 12-7 angir at 

bestemmelser kan fastsettes i nødvendig utstrekning. Kommunedirektøren 
har vurdert disse rekkefølgebestemmelsene som ugyldige eller overflødige 
all den tid kravet er tilstrekkelig sikret i opparbeidelsesplikten i pbl § 18-1 

og § 18-2, eller bestemmelsen beskriver intern saksbehandling. 
Kommunedirektøren har derfor fjernet disse rekkefølgebestemmelsene:  

o Tiltak for håndtering av overvann skal være detaljprosjektert og 
godkjennes av Ås kommune.   

o Det skal foreligge godkjent søknad om sanitærabonnement for alle 

boenheter i planområdet. 
o Før bygg og anlegg i BKS og BFS og BLK tas i bruk skal tilhørende 

utearealer være ferdig opparbeidet. Dersom bygninger eller anlegg 
tas i bruk vinterstid, kan eventuelle asfalt-, jord- og plantearbeider 

tillates utsatt til påfølgende vår 
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o Lekeplass BLK skal være ferdig opparbeidet som vist i utomhusplan.  
o Samferdselsanlegg SV1, o_SKV1 og o_SF skal være ferdig 

opparbeidet som vist på plankart.  
o Veibelysning langs Brekkeveien skal være opparbeidet. 
o Vannforsyning og avløpsnett, som prosjektert og godkjent skal være 

ferdig opparbeidet og ferdigmeldt.  
o Overvannsanlegg skal være ferdig etablert i tråd med plan godkjent 

av kommunen. 
 
Endrede bestemmelser: 

- Endring § 5.1.5 d) og e) Presisering og utdyping om estetikk og variasjon:  
«For felt avsatt til konsentrert småhusbebyggelse skal fasadeliv mot sør i 

3 etasje være trukket tilbake med minimum 3 meter. På annenhver 
boenhet skal fasadeliv mot nord i 3. etasje være tilbaketrukket med minst 

én meter.  
 
«For felt avsatt til frittliggende småhusbebyggelse kan maks 70 % av 

fotavtrykket føres opp i 3. etasje. Det skal være avstand mellom 3. 
etasjene.»  

 
- Endring § 4.4 d) om matjord. Endringen innebærer at matjord også kan 

benyttes til opparbeidelse av grøntområder for boligområdet. For å unngå 

unødvendig innkjøp og transport av plantejord mener kommunedirektøren 
at matjorden bør vurderes også benyttet til opparbeidelse av 

grøntområder for boligområdet.  
 

- Ordlyden i § 3.1 om overvannshåndtering er i mindre grad justert. 

 
- Andre mindre justeringer og konkretiseringer.  

 
Vurdering 
Detaljregulering for Brekkeveien 61 er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 
Samlet sett vurderes forslaget å være godt utarbeidet med gode forutsetninger 

for å skapet et godt bomiljø med utbedret infrastruktur for myke trafikanter 
langs del av Brekkeveien.  
 

Tema som vurderes å være vesentlige i vurderingen av forslaget er gjennomgått 
enkeltvis nedenunder. 

 
Bebyggelse og anlegg 
Planforslagets overordnede konsept er smale enheter i tomannsboliger og 

rekkehus, planlagt med et moderne formuttrykk bestående av flatt tak og store 
glassflater. Bebyggelsens arrondering på byggetomten gir gode forutsetninger 

for solinnslipp på vest- eller sørvendt privat uteoppholdsareal og takterrasse i 
tredje etasje. Kommunedirektøren vurderer dette som et godt utgangspunkt for 
et bra bomiljø.  

 
Foreslått grad av utnytting for rekkehusbebyggelsen vurderes som kurant, og er 

sammenlignbar med andre tilsvarende nye prosjekter i Ås kommune. Grad av 
utnytting for frittliggende småhusbebyggelse er høyere enn kommuneplanens 
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generelle bestemmelser, men vurderes som akseptabelt gitt prosjektets 
intensjon om et tettere bomiljø.  

 
Kommunedirektøren har bearbeidet bestemmelsene om estetikk for å sikre mer 
variasjon i bebyggelsen. Det stilles nå krav om inntrukken tredjeetasje for 

annenhver boenhet i rekkehusbebyggelsen, og for frittliggende 
småhusbebyggelse kan maks 70 % av fotavtrykket føres opp i tredjeetasje, og 

det kreves avstand mellom tredjeetasjene. Kommunedirektøren mener disse 
virkemidlene vil sikre mer generell variasjon i volumoppbyggingen, og spesielt 
myke opp inntrykket av baksiden på rekkehusene, som i 

førstegangsbehandlingen framsto som massiv og sammenhengende. Oppdaterte 
illustrasjoner i vedlegg 6 viser bebyggelsen i henhold til de nye bestemmelsene  

 
Uteareal 

Planforslaget legger opp til en sentral lekeplass med tilstrekkelig solforhold som 
ligger godt tilgjengelig for hele planområdet. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
mener det er uheldig at forslaget legger opp til mindre MUA enn det som er 

minstekravet i kommuneplanens generelle bestemmelser. Kommunedirektøren 
mener kommuneplanens MUA-krav ikke er tilpasset feltutbygging og 

rekkehusbebyggelse, og vurderer derfor forslagets MUA som kurant.  
 
Parkering, adkomst og trafikk 

Planforslaget redegjør for felles parkeringsanlegg under bakken, med adkomst 
fra ny privat stikkvei fra Brekkeveien nord for byggeområdet. Parkering kan også 

løses på bakkeplan dersom tiltakshaver velger å ikke anlegge parkeringsanlegg 
under bakken. Trafikkanalysen (vedlegg 9) konkluderer med ingen negativ effekt 
på trafikkavviklingen, men Brekkeveien nærmest byggeområdet vil trolig oppleve 

en begrenset trafikkøkning som kan merkes av nabobebyggelsen. 
Kommunedirektøren vurderer forholdet til trafikk som tilfredsstillende løst.  

 
Jorunn Odenmarck som bor i Brekkeveien 55 (gnr. 55 bnr. 15) tilgrensende 
planområdet er kritisk til plasseringen av nedkjøringsrampen til 

parkeringsanlegget som hun mener vil føre til støy og forurensing på 
eiendommen hennes. Kommunedirektøren erkjenner at nedkjøringen er plassert 

relativt nære eiendommen hennes, men vurderer at nedkjøringen er logisk 
plassert på byggeområdet gitt at terrenget skråner mot sør, og det er ikke 
ønskelig med adkomst direkte til Brekkeveien. Dersom kommunestyret ønsker å 

ta større hensyn til klagers anførsler kan adkomsten vurderes flyttet til sørsiden 
av byggeområdet. Imidlertid vil en slik justering trolig føre til at bebyggelsen 

flyttes nærmere nabobebyggelsen mot nord. Dette kan påvirke solforholdene for 
nabobebyggelsen mot nord.  
 

Nytt fortau 
Planforslaget legger opp til at det opparbeides sammenhengende fortau fra 

byggeområdet til krysset Brekkeveien og Bjørkeveien. Kommunedirektøren 
mener dette er viktig infrastruktur som øker trafikksikkerheten til myke 
trafikanter.  

 
Fortausbredden er 3 meter. Fortauet anlegges på vestsiden av Brekkeveien, og 

eksisterende veibane må trolig flyttes 2-3 meter østover for å skape plass til 
fortauet. 
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Etablering av nytt fortau vil trolig kreve grunnerverv. Dette vil hovedsakelig 
påvirke to grunneiendommer; Sansgård (gnr. 53 bnr. 4) og Follo Futura (gnr. 44 

bnr. 19). Follo Futura AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift som jobber med 
mennesker som står utenfor arbeidslivet. Bedriften har opparbeidede utearealer 
mellom bygget og Brekkeveien, inklusiv en voll og vegetasjon som skjermer 

virksomheten ut mot Brekkeveien. De anfører at arealbehovet til nytt fortau vil 
kreve at vegetasjonen og vollen fjernes, som vil føre til innsyn fra Brekkeveien. 

Bedriften ønsker at fortauet legges på østsiden av veien.  
 
Kommunedirektøren har forståelse for problemstillingen, men vurderer at 

foreslått løsning gir best sammenheng med bebyggelsen i Brekkeveien 61 og 
øvrig infrastruktur for myke trafikanter langs Brekkeveien. Fortau på vestre side 

av Brekkeveien minimerer behovet for kryssing av veien, og åpner opp for at 
fortauet på sikt kan forlenges til eksisterende fortau ved krysset Bjørkeveien og 

Eikeveien. Det vil gi sammenhengende fortau på samme side av veien fra 
planområdet til Europan-tomten.  
 

Dersom kommunestyret ønsker å ta større hensyn til ansatte på Follo Futura AS 
kan fortauet vurderes flyttet til østsiden av veien, men kommunedirektøren er 

tvilende til om dette vil skåne vollen og eksisterende vegetasjon for inngrep gitt 
arealbehovet for grøft, fortau og veibane. Andre avbøtende tiltak som krav om 
støyskjerm langs Follo Futura kan også vurderes.  

 
Alternativer: 

Dersom kommunestyret ønsker å vedta planen med tillegg eller endringer kan 
følgende innstilling brukes:  
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-293 
Detaljregulering for Brekkeveien 61 med plankart revidert 16.10.2020, 

reguleringsbestemmelser revidert 18.12.2020 og planbeskrivelse revidert 
08.05.2020 med følgende endringer: 

1. … 
2.  

 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget er bearbeidet og presisert i etterkant av offentlig ettersyn. Det er 

gjort endringer i plankart og bestemmelser som imøtekommer HTPs vedtak, og 
merknader fra berørte parter.  
 

Samlet sett vurderes forslaget å være et tilfredsstillende svar på hvordan ny 
bebyggelse kan utformes i området. Kommunedirektøren anbefaler at planen 

vedtas.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-7/21 
Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34 - Klage på pålegg om 
frakobling av taknedløp 
 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Saksnr.:  18/02813-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 7/21 20.01.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 

må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
16.11.2020. Vedtak av 16.11.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til 
følge.  

 
Klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
 
Ås, 30.11.2020 

 
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. Norm for overvannshåndtering i Ås kommune 
2.a Gnr 53 bnr 3, 5  - Askeveien 34/36 - Varsel om pålegg om frakobling av 

taknedløp og utvendige sluk 
2.b Informasjon om løsninger for takvann 

2.c Tilbakemelding frakobling av taknedløp og utvendige sluk 
3. Søknad om dispensasjon fra kravet om frakobling av taknedløp 
4. ÅK sitt svar på søknad om dispensasjon 

5. Klage på avslag på søknad om dispensasjon 
6. Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34/36 - Pålegg om frakobling av taknedløp og 

utvendige sluk 
7. Klage på pålegg om frakobling av taknedløp 

8. Askeveien 34 - Flomkart 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

23.08.2019: Informasjonsbrev i forkant av anleggsarbeidet om hvordan 
grunneierne blir berørt av moderniseringen av vann- og avløpsanlegget på 

Søndre Moer 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Grunneierne som har klaget. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 

 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Som et ledd i kommunens oppgradering av vann- og avløpsnettet på Søndre 

Moer, har grunneierne i området fått krav om oppgradering av private 
stikkledninger og frakobling av taknedløp og utvendige sluk.  

 
Eierne av Askeveien 34 har søkt om dispensasjon fra kravet om frakobling av 

taknedløp og klaget på kommunedirektørens vedtak om frakobling av taknedløp.  
 
Fakta i saken: 

Ås kommune bygger nye vann- og avløpsledninger på Søndre Moer i tråd med 
hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. I den forbindelsen får grunneierne i 

området pålegg om å oppgradere sine private stikkledninger og å frakoble sine 
taknedløp og utvendige sluk. Vedtaket fattes med hjemmel i Forurensningsloven 
§ 22.2: 

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve 
at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers 
kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når 
særlige grunner tilsier det. 

 

Ås kommune er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Vann som driver 
nettsiden www.va-jus.no. Informasjon og ferdiglagde brevmaler til bruk for 

kommunene, bekrefter at kommunen kan bruke denne hjemmelen for å pålegge 
frakobling av taknedløp. Ås kommune har benyttet malen fra disse sidene som 
basis til brevene i vedlegg 2a og 6.  

 
Overvannsnorm for Ås kommune (vedlegg 1) kap. 6.3 krever også frakobling av 

taknedløp ved større omlegginger.  Ved søknad kan det gis dispensasjon for 
påslippsmengder for overvann fra tette flater til overvannssystemet/resipient via 
fordrøyning og/eller infiltrasjon - dog begrenset til 1 l/s*da.  

 
Byggteknisk forskrift § 15-8 (1) sier: Overvann og drensvann skal i størst mulig grad 
infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og 
unngå overbelastning på avløpsanleggene. 
 
Kommunedirektøren vurderer at Hogstvetbekken er en del av «avløpsanlegget» i form av 
dets rolle som mottaker av overvann. 

 
Askeveien 34/36 ligger på gnr 53 bnr 3/5. Dispensasjon/klage gjelder Askeveien 
34. Eiere av Askeveien 34 har fått pålegg om frakobling av taknedløp. Eiere 

søkte etter kommunens «Varsel om pålegg om frakobling av taknedløp» om 
dispensasjon fra kravet - for nordre del av taket. Kommunedirektøren har avslått 

dispensasjonssøknaden. Eier har påklaget vedtak om avslag på dispensasjon og 

http://www.va-jus.no/
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påklaget vedtak om pålegg om frakobling. Kommunedirektøren velger å legge 
frem dette som en og samme sak.  

 
Arealet på den delen av taket som det klages for, utgjør ca. 60 m². Tomten er 
ca. 3479 m². Grunnmuren på denne delen av huset er gammel og utett. I følge 

eier føres taknedløpet per i dag ut i rør via felles privat kulvert (med Askeveien 
32) og direkte til Hogstvetbekken. Det vil si at takvannet går direkte til 

Hogstvetbekken, utenom kommunalt ledningsnett.  
 
Kommunedirektøren mener at ovennevnte regelverk med krav om 

infiltrasjon/lokal håndtering av overvann må brukes for alle eiendommer innenfor 
et nedbørsfelt – også i tilfeller hvor eiendommer er direkte tilkoblet resipienten 

uten at overvannet går via kommunalt ledningsnett. Det er uansett ikke ønskelig 
at taknedløp går direkte til resipienten da dette er med å øke flomvannføringen. 

Økt vannmengde i bekken vil medføre økt fare for erosjon og flom langs mange 
resipienter. Hogstvetbekken renner igjennom et område med kvikkleire og det er 
avgjørende å unngå erosjon i bekkeløpet som forebyggende tiltak mot ras. 

 
Privat stikkledningsnett på eiendommen tilfredsstiller dagens krav, så det er ikke 

gitt pålegg om oppgradering av stikkledningene på denne eiendommen. 
Kommunen er ikke kjent med at det foreligger utvendige sluk på eiendommen.  
 

Vurdering: 
Vedtak om frakobling av taknedløp er i henhold til både nasjonalt og lokalt 

regelverk. 
 
Kommunedirektøren mener at vannet fra taknedløpet kan føres til infiltrasjon på 

andre deler av eiendommen. Dette vil kreve noe gravearbeid, men eiendommens 
størrelse tilsier at infiltrasjon på egen eiendom er mulig. Gravearbeid for å føre 

taknedløpene bort fra husveggen - og også større arbeider - er det mange andre 
i området som må utføre etter pålegg fra kommunen. Vi kan ikke se at det skal 
være grunn til å gjøre unntak for denne eiendommen.  

 
Kommunedirektøren mener Hogstvetbekken er en flomutsatt bekk, og dette 

bekreftes av vedlagte kart over flomveier i området (vedlegg 8). Eiere av 
Askeveien 34 mener at Hogstvetbekken ikke er flomutsatt.  
 

Et unntak fra kravet om frakobling av taknedløp for denne eiendommen, kan 
skape presedens for andre eiendommer i Ås kommune, samt kommende 

byggeprosjekter i kommunen. Kommunedirektøren har gitt dispensasjoner 
tidligere, men ikke for eiendommer hvor lokal håndtering av overvannet er like 
enkelt som på denne eiendommen.   

 
Økonomiske konsekvenser: 

Kommunedirektøren ser ingen direkte økonomiske konsekvenser for Ås 
kommune ved å gjøre unntak for denne enkelteiendommen. Dersom det gis 
unntak for flere eiendommer, kan det føre til flom i Hogstvetbekken, og dette 

kan blant annet føre til skader på veien og i veifundamentet og ras.  
 

Eierne kan få kostnader til å grave et overvannsrør fra nordre hushjørne til et 
område på eiendommen som er egnet for infiltrasjon av takvannet.  
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Miljømessige konsekvenser: 
Dersom klagen tas til følge, kan dette medføre økte overvannsmengder i 

Hogstvetbekken i perioder hvor bekken allerede er belastet av 
overvannstilrenningen.  
 

Alternativer: 
Eier kan få dispensasjon fra kravet om frakobling av taknedløp fra nordre del av 

takarealet (ca. 60 m2). Kravet om begrensning til påslippsmengde 1 l/s * dekar 
må opprettholdes, jf. Ås kommunes norm for overvannshåndtering kap. 6.3.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Pålegg om frakobling av taknedløp er gitt i henhold til Forurensningsloven § 22.2 

og annet relevant regelverk. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger 
særlige grunner til at det skal gis dispensasjon fra kravet om frakobling av 

taknedløp for denne eiendommen.  
 
Kommunedirektøren vurderer at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
16.11.2020. Kommunedirektøren mener at vedtak av 16.11.2020 bør 

opprettholdes og klagen ikke tas til følge. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HTP-8/21 
Merverdiavgiftsavtaler 
 
Saksbehandler:  Christin Bassøe Jørstad Saksnr.:  20/02844-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 8/21 20.01.2021 

2 Formannskapet 7/21 27.01.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Anleggsbidragsmodellen 
Ås kommune kan inngå avtale om bruk av anleggsbidragsmodell i 

byggprosjekter med private utbyggere, med unntak av der 
infrastrukturtiltaket etableres med bruk av utbyggers egne/innleide 

prosjektledelse og administrasjon (Valdresmodellen).  
 
Anleggsbidragsmodellen skal kun benyttes der tiltaket har en 

anleggskostnad på minimum MNOK 5 eks. merverdiavgift. Kommunens 
administrasjonsgebyr for prosjekter styrt etter anleggsbidragmodellen vil 

lyde på 8 % av fakturert beløp (anleggskost) eks. mva. 
 

2. Justeringsmodellen 

Ås kommune kan inngå avtale/r om bruk av justeringsmodellen, der 
kommunen overtar offentlig infrastruktur vederlagsfritt. Finansieringen og 

gjennomføringen av modellen reguleres i utbyggingsavtaler og/eller 
justeringsavtaler for merverdiavgift. Justeringsmodellen vil kunne benyttes 
der merverdiavgiftskostnaden på infrastrukturtiltaket er over MNOK 1. 

 
Ås kommune vil, i de tilfeller utbygger overfører justeringsrett, beholde 

35% av merverdiavgiftsrefusjonen fra Skatteetaten. Kommunen vil 
tilbakeføre utbygger 65% av merverdiavgiftsrefusjonen. 
 

3. Fullmakt 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle og inngå 

merverdiavgiftsavtaler med utbyggere som nevnt under punkt 1 og 2. 
 
 

Ås, 11.01.2021 
 

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

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
 

Viser til K-Sak 52/15 behandlet 02.09.15.  Ås kommune har først i den senere 
tiden begynt å praktisere ordningen med MVA avtaler. Det er behov for en 

justering av vedtaket fra 2015 for å skape en bedre forutsigbarhet for utbygger 
og forenkle arbeidet med avtaleinngåelsen. Tidligere vedtaks utredning og 
begrunnelse for bruk av merverdiavgiftsmodellene er fortsatt relevant.  

 
Saksfremlegget innebærer ingen ny realitetsbehandling av 

anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen, men kun justering av rammene 
for avtaleinngåelsen. Her vil derfor kun deler av fakta og kort gjengivelse av 

modellene presenteres. For mer utdypende informasjon henvises til K-Sak 52/15. 
 
Follo-kommunene ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i regionen. Flere 

kommuner har langvarig praksis for bruk av utbyggingsavtaler hvor kommunen 
og utbygger forhandler seg fram til en fordeling av forpliktelser og kostnader ved 

gjennomføring av en reguleringsplan. I de fleste tilfeller krever kommunen at 
utbygger helt eller delvis skal opparbeide og bekoste infrastruktur som etter 
ferdigstillelse overføres vederlagsfritt til kommunen. Private utbyggere må betale 

merverdiavgift på oppføring og utbygging av offentlig infrastruktur selv om 
denne overdras vederlagsfritt til kommunen.  

 
Utbyggere ønsker ofte at kommunen skal bidra til at merverdiavgiftbelastningen 
ikke blir en endelig kostnad i utbyggingsprosjekter, og anmoder derfor 

kommunene om å inngå avtaler om justering av merverdiavgift for å redusere 
merverdiavgiftskostnaden på den offentlige infrastrukturen. 

 
Fakta i saken: 
Private utbyggere har i medhold av plan- og bygningsloven plikt til å opparbeide 

kommunal infrastruktur som er nødvendig for at utbyggingen kan realiseres. 
Infrastrukturen overtas vederlagsfritt av kommunen til fremtidig eie, drift og 

vedlikehold. Gjennomføring av og finansiering av tiltakene reguleres i 
utbyggingsavtaler. 
 

I hovedsak gjelder det opparbeidelse av kommunale veier og trafikkanlegg, 
vann- og avløpsanlegg, samt nødvendige tilknytninger og sammenkoblinger til 

eksisterende infrastruktur. I enkelte tilfeller kan det også dreie seg om privat 
opparbeidelse av friområder, lekearealer etc. Utbygger prosjekterer, bygger og 
bekoster infrastrukturen. 

 
Private utbyggere og merverdiavgift 

Private boligutbyggere har ikke mulighet til fradrag eller kompensasjon for 
merverdiavgift, ettersom omsetning av bolig eller oppføring av bolig til 
utleieformål ikke genererer fradragsrett. Merverdiavgiften blir derfor en endelig 

kostnad i boligprosjekter. For private næringsutbyggere vil det i utgangspunktet 
foreligge fradragsrett. Imidlertid er hovedregelen at all fradragsført 

merverdiavgift skal tilbakebetales til Skatteetaten, når infrastrukturanleggene 
overdras fra utbygger til kommunen.  
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Der kommunen får overført og justert merverdiavgift, vil boligutviklere kunne få 
deler av den uløste merverdiavgiften tilbakeført av kommunen. I 

utbyggingsprosjekter for næring vil utbyggere slippe å tilbakebetale fradragsført 
merverdiavgift ved overdragelse av infrastrukturanlegg, og de vil kunne 
behandle eget avgiftsoppgjør som endelig, etter å ha inngått en avtale med 

kommunen. 
 

Dersom kommunen bygger anleggene selv, blir ikke merverdiavgiften en endelig 
kostnad, jf lov om merverdiavgift (mva) og lov om kompensasjon av 
merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. DVS. kommunen får 

innbetalt MVA refundert på egne prosjekter. 
 

Merverdiavgiftsavtaler 
Utbygger kan benytte momsposisjonen til kommunen for å få 

merverdikostnadene løftet av prosjektene gjennom avtaler om anleggsbidrag 
eller justering av merverdiavgift. Både anleggsbidragsmodellen og 
justeringsmodellen er juridisk godkjente modeller.  

 
Dersom modellene benyttes, må det inngås egne avtaler om bruk av modellene. 

Avtalen kan inngås parallelt med en utbyggingsavtale, eller den kan inngås i 
forbindelse med en byggesak hvor utbygger er pålagt å opparbeide offentlig 
infrastruktur med hjemmel i en reguleringsplan.  

 
Det er frivillig for kommunene om man ønsker å gjøre bruk av slike 

merverdiavgifts reduserende avtaler med private utbyggere, men det kreves 
særskilte avtaler for å gjennomføre modellene. Kommunen må besørge, før de 
signerer avtaler om overdragelse av infrastruktur med utbygger, at reglene og 

vilkår om legitimasjon- og dokumentasjonsreglene i merverdiavgiftsloven kapittel 
9 og tilhørende forskrift, samt relevante regler i Skatteforvaltningsloven og lov 

om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. er 
oppfylt. 
  

Anleggsbidragsmodellen  
Anleggsbidragsmodellen går i korte trekk ut på at kommunen selv er byggherre 

ved etablering av den kommunale infrastrukturen, mens utbygger dekker 
nettokostnadene ved å betale anleggsbidrag til kommunen. Kommunen kan 
kreve merverdiavgiftkostnadene som påløper refundert av staten etter hvert som 

den påløper i prosjektet etter merverdiavgiftsloven eller etter lov om 
kompensasjon for merverdiavgift.  

 
På denne måten kan avgiftsbelastningen unngås for både utbygger og 
kommunen.  

Forutsetning for bruk av anleggsbidragsmodellen er at kommunen både er 
faktisk og reell byggherre og at kommunen således er kontraktspart med 

entreprenørene for utbygging av de kommunale anleggene.  
 
Siden kommunen er byggherre i denne modellen, må kommunen stille krav om 

at anskaffelsene til den offentlige infrastrukturen skal gjennomføres etter 
regelverket om offentlige anskaffelser, selv om utbygger i praksis står for 

gjennomføringen. 
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Dersom kommunen skal åpne for bruk av anleggsbidragsmodellen, mener 
kommunedirektøren at det bør være en viss størrelse på utbyggingen før 

anleggsbidragsmodellen skal tilbys utbyggere. Dette skyldes at 
anleggsbidragsmodellen vil medføre økt bruk av tid og ressurser for kommunen. 
Videre kan kostnadene ved administreringen av ordningen fort bli høyere enn 

gevinsten ved å ta den i bruk for små utbyggingsprosjekter.  
 

Kommunedirektøren foreslår at anleggsbidragsmodellen for tiden bare skal 
kunne tilbys utbyggere hvor anleggskostnadene eks. merverdiavgift overstiger 5 
MNOK, og at administrasjonsgebyr er 8 % av fakturaen eks. mva. Kommunen 

har dessuten anledning til å kreve sikkerhet for utbyggernes betaling av 
entreprisekontrakten for infrastrukturen, og vil normalt kreve en bankgaranti for 

verdien av kontrakten. Enkelte kommuner krever pant i den faste eiendommen 
som bygges ut.  

 
Kommunen ønsker ikke å gå inn på prosjekter der infrastrukturtiltaket etableres 
ved å benytte utbyggers egne/innleide prosjektledelse og administrasjon 

(Valdresmodellen). For mer informasjon om Valdresmodellen henvises til K-Sak 
52/15. 

 
Justeringsmodellen  
Reglene som ligger til grunn for «justeringsmodellen» finnes i 

merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven med forskrifter. Reglene trådte i 
kraft 01.01.2008. Forutsetningen i lov og forskrift er at det er inngått avtale om 

justering av merverdiavgift mellom utbygger og kommune, samt at 
merverdiavgiften utgjør minst kr 100 000. Bruk av justeringsmodellen innebærer 
at kommunens avgiftsposisjon kan komme utbygger til gode.  

 
Ved utbygging og utvikling av et område som driver avgiftspliktig virksomhet kan 

utbygger føre merverdiavgiften for infrastrukturen til fradrag etter hvert som 
avgiften påløper i byggefasen. Kommunen overtar i disse tilfellene kun en 
justeringsplikt for merverdiavgiften, som vil si at kommunen overtar anleggene 

og forplikter seg til å bruke anleggene innen avgiftspliktig eller 
kompensasjonsberettiget område de neste 10 år. 

 
Ved utbygging og utvikling av et område som skal brukes utenfor avgiftspliktig 
virksomhet, eksempelvis boligutbygging, vil utbygger ikke kunne fradragsføre 

merverdiavgiften. Avgiften vil da være en låst kostnad for utbygger med mindre 
justering av merverdiavgiften overføres som justeringsrett til kommunen. 

 
Kommunen kan etter å ha overtatt justeringsretten, kreve å få tilbakebetalt fra 
Skatteetaten den uløste merverdiavgift over en tiårsperiode etter tidspunktet for 

overføringen av infrastrukturen. 1/10 av betalt merverdiavgift tilbakebetales 
hvert år.  

 
Kommunens oppfølging etter justeringsmodellen ved overtagelse av 
justeringsforpliktelse fordrer lite administrasjon. Dette ettersom kommunen kun 

skal påse at lov og forskrift er oppfylt ved signering av avtalen og overdragelse 
av anlegg. Kommunen vil alltid bruke sine anlegg 100% innenfor sin 

avgiftspliktige eller kompensasjonsberettiget virksomhet. 
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Kommunens oppfølging ved overtagelse av justeringsrett fordrer derimot mer 
administrativ oppfølging. Dette ettersom kommunen skal påse at lov og forskrift 

er oppfylt ved signering av avtalen og overdragelse av anlegg, samt at 
kommunen må hente opp den uløste merverdiavgiften i 10 år og tilbakeføre 
dette til utbygger.  

 
Kommunen kan kreve sine administrasjonskostnader dekket av utbygger også 

under denne modellen. Det er avtalefrihet også når det gjelder hvordan eller 
hvor mye av tilbakebetalt beløp fra staten kommunen skal betale til utbygger. 
Utbygger kan heller ikke kreve å få utbetalt hele beløpet som et engangsbeløp 

ved inngåelse av avtale.  
 

Kommunedirektøren tilrår at satsen der kommunen overtar justeringsrett av 
merverdiavgift settes slik at risiko og kostnader blir dekket, ettersom dette 

krever administrasjon i 10 år. Det tilrås at kommunen beholder 35% av 
merverdiavgiftsrefusjonen fra Skatteetaten, og at 65% av den refunderte 
merverdiavgiften tilbakeføres utbygger. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Avhenger av valgt modell og prosjektets størrelse, men vedtatte prosentsatser 
skal benyttes.  
 

Alternativer: 
Alternativ 1 

Som kommunedirektørens innstilling, men med endrede rammer og/eller 
prosentsatser. 
 

Alternativ 2 
Ås kommune inngår ikke MVA avtaler.  

Kommunedirektøren vil ikke anbefale dette alternativet da utbyggere allerede 
har forventninger til MVA avtaler basert på 2015 vedtaket. Øvrige Follo 
kommuner tilbyr MVA avtaler, og dersom Ås kommune avstår fra dette vil det 

kunne påvirke ønsket utbyggingstakt i Ås.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler bruk av begge modeller siden både 
anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen er lovlige modeller. På bakgrunn 

av den risiko og de administrative ressurser bruk og oppfølging av modellene 
innebærer, bør kommunen ikke inngå merverdiavgiftsavtaler uten at det gjelder 

betydelige kommunale interesser.  Foreslåtte beløpsgrenser og prosentsatser 
sikrer en tilfredsstillende balanse mellom kommunens ansvar og arbeidsmengde 
og utbyggers ønske om å få løftet MVA belastningen av utbyggingsprosjektet. 

Forhåpentligvis bidrar dette også til noe reduserte boligpriser. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-9/21 
Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen 
skole 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  16/00143-28 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/21 20.01.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 9/21 20.01.2021 

3 Formannskapet 3/21 27.01.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, 
eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole. 

2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 

2021. 
3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å 

dekke avvikling av leieforholdet. 
4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond. 

 

Ås, 11.01.2021 
 

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

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB) vedtok den 05.11.2020 følgende: 
 

«Det gjøres en vurdering på kostnadene for å flytte modulene i skolegården på 
gamle Åsgård skole til Sjøskogen skole for midlertidig bruk. Modulene settes opp 

i samme stand som de står i nå.» 
 
I K-Sak 125/20, 10.12.20 vedtok kommunestyret følgende verbalvedtak: 

 
5. Sjøskogen skole: Kommunedirektøren bes legge fram en helhetlig sak om å 

vurdere utvidelse av skolen opp mot endring av skolekretsgrenser, midlertidig 
flytting av moduler fra Åsgård eller videreføring av dagens situasjon, i lys av 

samlet elevtall og skolekapasitet i Ås nord, og den økonomiske situasjonen. 
 
Leieavtalen med Indus Norge AS for leie av modulene ved Åsgård skole løper til 

31.08.2021, dvs. en varighet på 6 år, med ytterligere opsjon på 4 år. Dersom 
kommunen ikke ønsker å forlenge leieavtalen etter 6 år må avtalen sies opp med 

6 mnd. skriftlig varsel, dvs. innen utgangen av februar 2021.Kommunedirektøren 
velger derfor å dele verbalvedtak 5 opp i 2 saker. En som kun omhandler flytting 
av modulene og en sak som omhandler de resterende delene av vedtaket. Denne 

siste delen planlegges fremlagt for politisk behandling høsten -21. 
 

I K-Sak 27/19, 19.06.19 og tilleggsnotat til formannskapet av 03.06.2019 ble 
det utredet å flytte modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole som en 
permanent løsning. Kommunedirektøren har nå vurdert hva de økonomiske 

konsekvensene er ved å flytte modulbygget til Åsgård skole til Sjøskogen skole 
som en midlertidig løsning.  

 
For å kunne se de økonomiske konsekvensene er følgende alternativer vurdert: 

 Alternativ 1: Si opp og fjerne modulbygget ved Åsgård skole fra 

01.05.2020. 
 Alternativ 2: Flytting av modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole, 

og sette det opp igjen med tilsvarende stand som i dag. 
 Alternativ 3: Gjennomføre det planlagte nybygget. 

 

Vurdering: 
 

Alternativ 1 
På grunn av den vedtatte byggingen av nye Åsgård skole, bør modulbygget 
fjernes inne 01.05.21. Konsekvensene av å si opp leieavtalen er tidligere 

beskrevet i tilleggsnotat til K-Sak 27/19, datert 03.06.2019.  
 

Leieavtalen med Indus Norge AS løper til 31.08.2021. Hvis leieavtalen ikke 
forlenges etter 6 år, ev. sies opp av leietaker (Ås kommune) før modulene er leid 
i 10 år, må leietaker betale resthovedstol minus angitt restbeløp. Dette beløpet 

er fortsatt det samme som tidligere beskrevet. I tillegg må Ås kommune betale 
resterende leie for perioden 01.05.2021 til 31.08.2021 (4 mnd.). 

   
Etter kommunedirektørens vurdering vil restkostnaden ved å si opp modulene 

bestå av følgende elementer: 
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Merknad: 
Sum for demontering er ekskl. mva. 

 
Alle kostnadene vil komme til utbetaling i 2021. 

 
Alternativ 2 

Ved å flytte modulbygget til Sjøskogen skole og leie dette ut hele leieperioden 
fram til 31.08.2025, slipper Ås kommune å betale en resthovedstol. Man må i 
stedet betale vanlig leie ut leieperioden. 

 
Demonteringskostnadene på Åsgård skole blir de samme som for alternativ 1, 

men ved en flytting vil det tilkomme tilsvarende demonteringskostnader ved 
Sjøskogen skole i 2025, dersom ikke videre leie eller utkjøp er mulig. 
 

Kostnadene ved en remontering av selve modulbygget er vurdert til ca. 1,9 mill. 
kroner ekskl. mva. av utleier Indus Norge AS. I tillegg kommer kostnader knyttet 

til grunnarbeider, tilkobling vann og avløp, tilkobling av elektrisitet, fundament 
og tilknytningsavgift. Kostnader til dette er grovt anslått til ca. 1,2 mill. kroner 
ekskl. mva. 

 
De totale kostnadene oppsummeres slik: 

 

 
 
Merknad: 

*) Husleie 
**) Vil bli fratrukket tilknytningsavgift for et ev. nybygg 
Øvrige tall er ekskl. mva. Driftskostnader (strøm, renhold etc.) er ikke medtatt. 
 

De årlige kostnadene vil fordele seg på henholdsvis ca. 3,1 mill. kroner i 2021 og 

2025 (pga. kostnad for demontering) og 2,3 mill. kroner i 2022-2024. 
 
Alternativ 3 

For å sammenligne de ulike alternativene er det tatt utgangspunkt i at 
planleggingen av det nye påbygget på Sjøskogen skole ble igangsatt igjen i 

januar 2021. Bygget kunne da stått ferdig høsten 2023. Ved et slikt alternativ vil 
kostnadene knyttet til modulbygget på Åsgård skole ble de samme som for 
alternativ 1. Et nytt bygg er tidligere kostnadsberegnet til ca. 40 mill. kroner 

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2021 522 000 kr

Resthovedstol. Fratrukket restverdi 3 000 000 kr

Demontering av modulbygg 1 564 725 kr

Sum 5 086 725 kr

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2025 6 781 200 kr *)

Demontering av modulbygg på Åsgård skole 1 564 725 kr

Remontering av modulbygg 1 925 000 kr

Grunnarbeider 300 000 kr

Tilknytning VA 200 000 kr

Tilkobling EL inkl grøft 300 000 kr

Fundament 150 000 kr

Tilkoblingsavgift VA *) 200 000 kr **)

Demontering av modulbygg på Sjøskogen skole 1 564 725 kr

Sum 12 985 650 kr
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(ekskl. mva). Med en avskrivningstid på 40 år, vil kapitalkostnadene ligge på ca. 
1,0 mill. kroner pr. år + renter. Til sammenligning vil modulbygget ha en 

kostnad på ca. 2,3 mill. kroner pr. år (forutsatt demontering ved utløp av 
leieperioden i 2025). Noe lavere dersom utkjøp/videre leie er mulig. Årlig leie er 
pr. i dag på ca. 1,6 mill. kroner. 

 
De totale kostnadene oppsummeres slik: 

 

 
 
Merknad: 
*) Ekskl. mva. 
Driftskostnader (strøm, renhold etc.) er ikke medtatt. 

 
Som for alternativ 1 kommer 5,1 mill. kroner til utbetaling i 2021. 0,5 mill. 

kroner i budsjettert leie for perioden september til desember spares inn. Når 
nybygget er ferdig vil den årlige kapitalkostnaden ligge på ca. 1,0 mill. kroner 

pluss renter. Driftskostnader for modulbygget og et ev. nybygg vurderes å ligge i 
samme størrelsesorden. Kvalitetsforskjellene på byggene vil imidlertid være 
betydelig. 

 
Juridiske forhold 

Konkurransen ved anskaffelse av modulen la til grunn maksimalt 10 års leie (6 år 
+ opsjon på 1 og 1 år inntil 4 år). Leie utover 10 år vil være en vesentlig endring 
av vilkårene og vil normalt kreve utlysning av en ny konkurranse. Flytting av 

modulene er også en anskaffelse som omfattes av anskaffelsesregelverket og må 
derfor lyses ut. Det er foreløpig uklart hvordan leverandøren vil stille seg til 

dette. 
 

Oppsummering og konklusjon 
Å flytte modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole er anslått å koste ca. 
13,0 mill. kroner ekskl. mva. i perioden 2021-2025. Denne summen inkluderer 

demontering på Åsgård skole, remontering, infrastruktur, tilknytningsavgift og 
demontering på Sjøskogen skole. De årlige kostnadene vil ligge mellom 2,3 og 

3,1 mill. kroner. 
 
Når det er behov for en utvidelse av Sjøskogen skole er det mest lønnsomme 

alternativet å gjenoppta planleggingen av det planlagte nybygget. Når bygget 
står ferdig vil de årlige kostnadene bli lavere enn for modulbygget. 

 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at leieavtalen for modulbygget på Åsgård 
skole sies opp innen 28.02.2021 og at et ev. permanent behov for utvidelse av 

Sjøskogen skole løses med nybygg i tråd med tidligere planer. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Se ovenfor. Kommunedirektøren foreslo å tilføre 4,5 mill. kr. til avvikling av 
modulene i HP 2021-24. Posten ble fjernet i det vedtatte budsjettet og må 

således tilføres på nytt. 

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2021 522 000 kr

Resthovedstol. Fratrukket restverdi 3 000 000 kr

Demontering av modulbygg 1 564 725 kr *)

Påbygg 40 000 000 kr *)

Sum 45 086 725 kr
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Tiltaket må finansieres med bruk av ubundet driftsfond. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Gjenbruk er miljømessig et godt alternativ. Ut i fra en samlet vurdering av 

kvalitet og økonomi over tid mener imidlertid kommunedirektøren at det vil være 
miljømessig bedre å gå på en permanent løsning når behovet for utbygging 

tilsier det.  
 
Alternativer: 

Modulene på Åsgård flyttes til Sjøskogen.  
Kommunedirektøren utreder de juridiske, anskaffelsesfaglige og økonomiske 

konsekvensene ved flytting og eventuelt leie, eller utkjøp av modulene etter 
2025 og legger saken frem for ny behandling. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at leieavtalen sies opp innen utgangen av februar 

2021 og at behovet for et permanent byggetrinn på Sjøskogen avklares i 
forbindelse med den planlagte saken som utgjør del 2 av verbalvedtaket fra K-

Sak 125/20. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-10/21 
Salg av eiendom 
 
Saksbehandler:  Linn Christin Reppe Saksnr.:  20/03058-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 10/21 20.01.2021 

2 Formannskapet 9/21 27.01.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Eiendommen Von Øtkens vei 52 A, Gnr. gnr. 73 bnr. 184 tilbys solgt til 

nåværende leietaker til markedspris etter avholdt takst. 
 

Ås, 11.01.2021 
 

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

 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 
Vedlegg: 

Boligpolitisk plan for Ås vedtatt 23102019 
Von Øtkensvei 52 A - takstrapport 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Link til Husbankens informasjon om leie før eie: 

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-
eie-for-vanskeligstilte 

 
 
  

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
Kommunal utleiebolig i Von Øtkens vei 52 vurderes solgt. Tre ulike varianter 

drøftes: 
1. Salg til nåværende leietaker for takst. 

2. Videre leiekontrakt med leie før eie-vilkår og opsjon på kjøp. 
3. Salg på det åpne markedet med eventuell forkjøpsrett for leietaker. 

 

Fakta i saken: 
 

Saksgang  
Kommunedirektøren la 10.12.2020 fram innstilling om salg av kommunal bolig i 

Von Øtkens vei 52A – gnr. 73 bnr. 184 til nåværende leietaker. 
Kommunedirektøren anbefalte å gi tilbud til leietaker om kjøp til markedspris 
basert på avholdt takst. 

 
Ås kommunestyret besluttet følgende 10.12.2020, K-Sak 134/20: 

 
«Prinsippet om å benytte leie-til-eie-løsninger bør følge av langsiktig avtale, ikke 
i et enkeltvedtak om salg. Kommunedirektøren legger fram en ny sak der fortsatt 

leie i en «leie-til-eie-ordning» vurderes opp mot salg av eiendommen på det 
åpne markedet, og fremmes med ny innstilling.» 

 
Eiendommen 
Von Øtkens vei 52 A, Gnr. 73 bnr. 184 i Ås kommune 

 
Halvpart av tomannsbolig, vertikaldelt, 5-roms, BRA: 148 kvm 

 
Regulering: Bolig  
 

Dagens utnyttelse: Kommunal utleiebolig  
 

Boligen har vært i kommunalt eie siden 1976. Nåværende leietakere har bodd 
der siden 2007.  
 

Verditakst 26.02.2020: 3 800 000 kr 
 

Boligen ble kjøpt for over 20 år siden og det hefter ikke noe tilskudd i 
eiendommen som må tilbakebetales til Husbanken ved et salg. 
 

Vedlikeholdsbehov:  
Boligen er i henhold til takst normalt godt vedlikeholdt utvendig, innvendig er det 

en del som må gjøres.  
 
Det mest kritiske pr i dag er bad og kjøkken. Antatt pris for nødvendige 

oppgraderinger er 0,5 mill. kr på de kortsiktige tiltakene. Dette inkluderer to bad 
og kjøkken, samt noe generell overflatebehandling.  

 
Vinduer, drenering og det elektriske er fra byggeår og vil på noe lengre sikt 

måtte gjøres noe med. 
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Leie før eie 

«Leie før eie» er en ordning og et boligsosialt virkemiddel som gjør det mulig for 
personer å leie en bolig av kommunen med opsjon på å få kjøpe den etter en gitt 
tid. Husbanken har egne prosedyrer for «leie før eie for vanskeligstilte». 

 
Prosessen for «leie før eie» beskrives slik hos Husbanken: 

 
«Husstanden oppfyller ikke kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån 
nå, men er i målgruppen for leie av kommunal bolig. Kommunen vurderer at 

husstanden har et potensiale for å eie bolig på et senere tidspunkt. Kommunen 
fremskaffer en bolig som er tilpasset husstandens nåværende og framtidige 

behov. Husstanden leier i tre eller fem år før de får anledning til å kjøpe boligen.  
 

Husleie tilsvarer kommunens utgifter knyttet til den konkrete boligen, slik at 
husstanden har mulighet til å spare til egenkapital i leieperioden. Alternativt kan 
gjengs leie/markedsleie benyttes, hvorpå overskuddet reflekteres i en redusert 

kjøpspris. Kjøpet av boligen etter 3 eller 5 år finansieres ved hjelp av oppspart 
egenkapital, startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering.» 

 
Husbanken nevner også to alternativer der en allerede eid kommunal bolig 
selges til leietaker: 

 
«En variant av leie-før-eie er å leie en allerede eid kommunal bolig. I dette tilfelle 

bør kjøpesummen ved utløp av leieperioden fastsettes ved hjelp av takst før 

leiekontrakten inngås. 

 

For en del kommuner vil det også være mulig å bruke elementer fra leie-før-eie 

til å selge boliger de allerede eier. Dette kan bidra til utskiftning i den 

kommunale boligmassen, som kanskje ikke er tilpasset dagens behov.» 

 
For mer informasjon om prosedyrene se: https://www.veiviseren.no/stotte-i-

arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte 
 

 
Ås kommunes praksis og boligpolitiske plan 

 
I boligpolitisk plan punkt 4.2.4 s.31 står det om kjøp og utvikling av kommunale 
utleieboliger, at leie før eie ikke praktiseres i Ås kommune i dag, men bør 

vurderes. 
 

I boligpolitisk plan s. 41 viser Ås kommune til muligheten for å selge en 
kommunal bolig til leietaker når forholdene ligger til rette for det, og at eldre 
boliger med stort vedlikeholdsbehov bør forsøkes solgt: 

 
«Kriterier for bruk og salg av eldre kommunale utleieboliger  

 
- Eldre eneboliger og rekkehus bør ikke brukes til gjennomgangsboliger. Det er 
fordi det er vanskelig å få til en reell rullering av disse. Vedlikeholdskostnadene 

er større for disse boligene enn for nyere boliger.  

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte


Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 20.01.2021  Side 64 av 67 

 

  
- Eldre eneboliger/rekkehus med stort vedlikeholdsbehov bør forsøkes solgt. Som 

hovedregel bør boligen legges ut for salg på det åpne markedet gjennom megler.  
  
- Når forholdene ligger til rette for det, kan leietaker (med gyldig leiekontrakt) få 

tilbud om å kjøpe boligen til takst, eller fortrinnsrett til å tre inn i høyeste bud 
der det er mulig.  

  
- Beboer/kjøper kan om ønskelig få hjelp til finansiering via startlånordningen, 
eventuelt kombinert med tilskudd.  

 
- Det forutsettes at inntektene ved salg av bolig øremerkes til kjøp av nye og 

mer egnede boliger.  
 

- Ved salg av boliger kan Husbanken kreve refundert deler av tilskuddet 
kommunen eventuelt har mottatt ved kjøp av boligen, med 1/20 per år.» 
 

Konkret situasjon 
 

Nåværende leietaker har leid og bodd i den aktuelle boligen i 13 år. Nåværende 
leieforhold ble etablert 01.09.2007, med en tidsbestemt leiekontrakt på to år. 
Leiekontrakten er gått over til å bli tidsubestemt. 

 
Leietaker har vært i løpende kontakt med kommunen både om behovet for 

vedlikehold og om muligheten for salg av boligen. Kommunen har tidligere gitt 
signaler om at kjøp av boligen kan være aktuelt og at vedlikeholdet bør avvente 
til det er avklart om boligen skal selges eller ikke. Dette slik at boligens verdi 

ikke øker i mellomtiden som følge av forbedringene, med den følge at leietaker 
kanskje ikke har råd til å kjøpe den. Siden det er en kommunal bolig, har ikke 

leietakerne hatt anledning til å utføre utbedringer på boligen selv.  
Leietakerne har uttrykt ønske om å kjøpe boligen og bekreftet at de har 
tilgjengelig ressurser og hjelp til å få vedlikeholdt boligen.  

 
Vurdering: 

 
Kommunedirektøren legger fram tre alternative vurderinger. 
 

Det er vurdert at boligen er aktuell for salg etter følgende forutsetninger:  
 Det er en eldre tomannsbolig med behov for vedlikehold.  

 Kommunen eier kun halvparten av tomannsboligen, noe som kompliserer 
vedlikehold og fordeling av kostnader.  

 Kommunen har nylig kjøpt en familiebolig i sentrum og har tilstrekkelig 

antall boliger av denne type i forhold til behovet for kommunale boliger. 
 Det er tidsubestemt leiekontrakt på boligen. 

 
1. Salg av boligen til leietaker 
Et salg til leietaker vil være i tråd med boligpolitisk plan og vil fungere som et 

boligsosialt tiltak. 
 

Det er et overordnet boligpolitiske mål at flest mulig skal eie sin egen bolig i 
Norge. Det er videre en del av Ås kommunens boligpolitikk å kunne hjelpe 

grupper i samfunnet som vil ha problemer med å skaffe bolig, og i visse tilfeller 
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selge til leietaker dersom forholdene ligger til rette for det. Ettersom familien 
selv ønsker å kjøpe boligen, det er praktisk gjennomførbart og hensiktsmessig 

for begge parer - er det forhold som tilsier at kommunen bør legge til rette for at 
leier skal få kjøpe denne boligen.  
 

Salg direkte til leietaker har også fordeler for kommunen. Kommunen behøver 
ikke klargjøre boligen for salg, få kostnader ved gjennomføring av salget 

(tilrettelegging, vedlikehold, annonsering, megler, saksbehandlingstid, behandle 
evt. klager/erstatningskrav i ettertid fra kjøper som ikke har bodd i boligen, finne 
erstatningsbolig for familien o.l.). 

 
Kommunen skal praktisere likebehandling. Vi er ikke kjent med lignende tilfeller i 

kommunen der leietaker har fått kjøpt, men heller ikke tilfeller der slik kjøp har 
blitt avslått. Derimot legger kommunen gjennom politisk boligplan opp til ulike 

varianter av kjøp og salg av kommunale boliger, der salg av bolig til leietaker er 
ett av alternativene. 
 

2. Fortsatt leiekontrakt med leie før eie-vilkår 
Et alternativ er å tilby en ny leiekontrakt til nåværende leietakere med opsjon på 

å kjøpe etter noen år, etter Husbankens leie-føre-eie-prinsipper.  
 
Ved fortsettelse av leiekontrakten må kommunen sørge for vedlikehold og 

utbedring av boligen. Leietaker vil fortsette å være avhengig av kommunen 
istedenfor å bli boligeier og selvhjulpen, og har ikke mulighet til selv å 

oppgradere boligen slik de ønsker. Det kan også i en periode være nødvendig å 
tilby annen egnet kommunal bolig i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet. 
 

Ved inngåelse av denne type leiekontrakt bør kjøpesummen ved utløp av 
leieperioden fastsettes ved hjelp av takst før leiekontrakten inngås. I dette 

tilfellet etter at vedlikeholdstiltak er utført, da leietaker ikke kan bo der stort 
lengre med dagens tilstand. Leieavtalen utformes enten slik at leietaker betaler 
gjengs leie og leieinntektene etter fradrag for kommunens faktiske utgifter til 

boligen, anses som nedbetaling av boligen. Kjøpesummen reduseres tilsvarende 
ved utløp av leieperioden. Alternativt kan leietaker betale leie tilsvarende 

kommunens faktiske utgifter til boligen og beholde resterende til sparing. Det er 
altså ingen netto økonomisk verdi for kommunen å gjennomføre leie før eie – 
ordning.  

 
I dette tilfellet har leietakerne evne til å betale for et boliglån allerede nå, og det 

er ikke behov for ytterligere leieperiode for å opparbeide egenkapital, slik 
hensikten med en leie-før-eie-kontrakt er. 
 

Kommunedirektøren gjør også oppmerksom på at en slik kontrakt innebærer en 
endring i /oppsigelse av eksisterende leiekontrakt som ikke kan gjøres ensidig fra 

kommunens side. Det må være et tilbud som leietaker kan velge å avslå. Dersom 
leietaker ikke inngår avtalen med kommunen, vil gjeldende kontrakt fortsette å 
løpe. 

 
3. Salg av boligen på det åpne markedet 

 
Salg av boligen på det åpne markedet kan resultere i en høyere salgssum enn 

takst, men det er uvisst. Det vil påløpe utgifter til selve salgsprosessen i tillegg. 
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Dersom kommunestyret vedtar boligen solgt er dette oppsigelsesgrunn i en 
tidsubestemt leieavtale.  

 
Hvis boligen skal selges på det åpne markedet, må boligen klargjøres for salg. 
Det betyr at leietaker må flytte. Kommunen vil ha et ansvar for å tilby alternativ 

egnet bolig. Salg kan i så fall ikke igangsettes før egnet bolig er tilgjengelig, og 
man risikerer at utbedringen av boligen likevel må skje før salg med de 

kostnader og ressursbruk det medfører. Leietaker vil kunne komme i en forverret 
økonomisk situasjon ved dyrere leie av en annen bolig, noe som vil være som et 
motsatt boligsosialt tiltak for en familie som er like ved å bli selvhjulpen.  

 
Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale alternativet med å selge boligen på 

det åpne markedet. 
 

Økonomiske konsekvenser:  
 
1. Salg av boligen til leietaker til verditakst 

Kommunen får 3,8 mill. kr som kan investeres i ny og egnet bolig til utleie. 
Sparer penger på vedlikehold. Tap av leieinntekter for den aktuelle boligen inntil 

ny bolig er fremskaffet og utleid. 
 
2. Inngå ny leie før eie-avtale med leietaker 

Utgifter til vedlikehold og videre oppfølging av leietaker og boligen de neste tre 
årene. Verditakst settes ved inngåelse av avtale med leietaker. Prisstigning på 

boligen i avtaleperioden tilfaller altså leietaker. Kommunen vil i netto sum ende 
opp med å få dekket kostnader for boligen i perioden. Nødvendige 
vedlikeholdstiltak som må utføres (bad, kjøkken og overflater) vil sannsynligvis 

ikke gjenspeile seg i netto økning i ny pristakst. Det er en viss risiko for at ny 
verditakst vil være høyere enn hva leietaker har råd til å betale og avtalen vil 

med det måtte trekkes tilbake.  
 
3. Salg av boligen på det åpne markedet 

Potensielt noe større inntekt fra boligsalget. Boligprisene på finn på nåværende 
tidspunkt ligger mellom 28 000 og 38 000 pr kvm BRA for selveide boliger. Takst 

på Von Øtkens vei er på 25 676 pr kvm BRA. Gjennomsnittspris på boligene på 
finn er 35 000 kr pr kvm BRA. Denne prisen ville gitt 5,18 mill kr for Von Øtkens 
vei. Med fratrekk for oppgraderingsbehov og salgsomkostninger vil man 

sannsynligvis ikke tjene mye på å legge boligen ut for salg på det åpne 
markedet. I vedlagt takst er det gjort fratrekk på 1 mill kr for 

vedlikeholdsbehovet i boligen.   
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Overordnet strategi 
Behandlingen av K-Sak 134/20 synliggjorde et ønske/behov om en overordnet 
strategisk tilnærming til problemstillingen leie-før-eie. I praksis viser det seg 

imidlertid at hver sak av denne typen har egne boligsosiale og individuelle 
forhold som bør vurderes spesifikt fra sak til sak. Det vil være individuelle forhold 

som gjør at et boligsosialt virkemiddel passer i en situasjon, men ikke i andre 
tilsynelatende med like ytre forutsetninger. Kommunedirektøren har derfor i 

denne saken hatt fokus på å synliggjøre ulike virkemidler konkret til denne 
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eiendommen og eksisterende leieforhold. I andre tilsvarende saker vil 
anbefalingen kunne bli en annen, men de samme vurderingene gjennomføres 

med bakgrunn i tiltak fra boligpolitisk handlingsplan. 
 
Alternativer:    

Ås kommune kan velge å fortsette dagens leieforhold.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
 
Eiendommen Von Øtkens vei 52 A, Gnr. gnr. 73 bnr. 184 i Ås kommune 

anbefales solgt til nåværende leietaker til verditakst, eventuelt ny verditakst.  
 

Salget vil på den ene siden frigjøre kommunen for vedlikehold og oppfølging av 
en eldre bolig. Samtidig vil det være et effektivt boligsosialt tiltak for leietaker 

som har leid kommunal bolig i over 13 år, og som nå vil få mulighet til å eie egen 
bolig og bli selvhjulpen og selvstendig.  
 

 
Kan vedtaket påklages?  

Nei 
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:    
Umiddelbart 
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