
 
  

  

 

20/03802 
 

MØTEINNKALLING 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 29.09.2021 kl. 18:00  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Av smittevernhensyn er det 

begrenset plass i salen. Tilhørere bes derfor kontakte 
politisk.sekretariat@as.kommune.no på forhånd. 

 
Saksliste 

 Side 

Orientering 
 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

44/21 18/01397-31 R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 

2 - søknad om dispensasjon - klage på vedtak 

5 

45/21 21/00539-39 R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - 
Endring av plan 

10 

46/21 20/03096-14 Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Klage på avslag for 
søknad om dispensasjon fra tillatt 

utnyttelsesgrad 

16 

47/21 21/00170-22 Gnr 103 bnr 53 - Nygårdsveien 49 - Klage på 
rammetillatelse og dispensasjon 

21 

48/21 21/02938-1 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 26 

49/21 21/02940-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås 

kommune 

28 

 
 

Ås, 22.09.2021 
 

 
Martin Løken 

leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 06 
eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Orientering 

7/21  Orientering fra Solbakken og Grenseveien 

Delegerte vedtak  

7/21 19/03401-18 Delegerte vedtak byggesak 19.08.2021 - 17.09.2021 

 

Sak Tittel Dato Ansvar Vedtak 

20/02128-17 Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Nybygg - Enebolig 
- Rammetillatelse 

30.06.2021 ITH Innvilget 

21/02199-2 Gnr 83 bnr 1 - Sutterholveien 40 - Rehabilitering av 
skorstein - Tillatelse i ett trinn 

07.07.2021 ITH Innvilget 

21/01829-7 Gnr 60 bnr 5 - Haugerudveien 59 og 61 - Riving av uthus og 
enebolig - Tillatelse til tiltak 

08.07.2021 ITH Innvilget 

21/00173-16 Gnr 104 bnr 50 - Myråsdalen 15 - Nytt lagerbygg - 
Midlertidig brukstillatelse 

08.07.2021 ITH Innvilget 

21/02138-3 Gnr 114 bnr 76 - Vinterbro terrasse 5 - Tilbygg - Søknad om 
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Avslag 

08.07.2021 ITH Avslått 

18/01127-26 Gnr 114 bnr 9 - Vinterbrobakken - Vei ca. 50 meter - 
Ferdigattest 

09.07.2021 ITH Innvilget 

18/03646-51 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien studentboliger - 
Parkering/utomhus - Midlertidig brukstillatelse 

09.07.2021 ITH Innvilget 

18/03657-17 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 28 - HUS E 2 - Ferdigattest 09.07.2021 ITH Innvilget 

18/03656-11 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Skogveien 29 - 
Studentboligbygg - Hus D 2 - Ferdigattest 

09.07.2021 ITH Innvilget 

18/03654-19 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 22A - Studentboligbygg - 
Hus C 1 - Ferdigattest 

09.07.2021 ITH Innvilget 

18/03653-12 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 25 - Studentboligbygg - 
Hus B 3 - Ferdigattest 

09.07.2021 ITH Innvilget 

18/03652-17 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 27 - Studentboligbygg - 
Hus B 1 - Ferdigattest 

09.07.2021 ITH Innvilget 

21/02177-5 Gnr 27 bnr 14 - Drøbakveien 71 - Tilbygg - Bensinstasjon - 
Rammetillatelse 

14.07.2021 ITH Innvilget 

21/02378-3 Gnr 111 bnr 78 - Strandengveien 15 - Eksisterende anneks 
til fritidsbolig - Heving av tak-rehabilitering - Tillatelse til 
tiltak 

15.07.2021 ITH Innvilget 

21/02266-2 Gnr 107 bnr 310 - Veidemannsveien 8 B - Mur – 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

15.07.2021 ITH Innvilget 

21/02145-4 Gnr 22 bnr 2 - Smebølveien 19C - Nybygg - Enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

16.07.2021 ITH Innvilget 

18/03655-22 Gnr 42 bnr 1 fnr 105 - Skogveien 22B - Studentboligbygg - 
HUS C3 - Ferdigattest 

12.08.2021 ITH Innvilget 
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21/02440-3 Gnr 107 bnr 685 - Nybygg - Enebolig – 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

12.08.2021 ITH Innvilget 

21/02527-2 Gnr 42 bnr 59 - Kilehagen 10 - Bruksendring - Tilleggsdel til 
hoveddel - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

12.08.2021 ITH Innvilget 

21/01133-8 Gnr 54 bnr 436 - Seljeveien 11 - Nybygg - Enebolig - 
Rammetillatelse 

18.08.2021 ITH Innvilget 

16/01873-8 Gnr 108 bnr 120 - Homannskollen 3 - Takopplett garasje - 
Ferdigattest 

20.08.2021 ITH Innvilget 

16/03067-30 Gnr 42 bnr 1 - Nytt anlegg / konstruksjon – Bygg for 
gjødselhåndtering - Ferdigattest 

20.08.2021 BSH Innvilget 

20/03897-13 Gnr 13 bnr 2 – Myrerveien 214 - Riving/Nybygg - Enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

20.08.2021 ITH Innvilget 

20/00567-18 Gnr 102 bnr 10 - Solberg øst - Teknisk infrastruktur VA og 
Vei - Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket 

20.08.2021 BSH Innvilget 

21/02496-2 Gnr 106 bnr 8 – Gamle Kongevei 20A og B - Tomannsbolig - 
Endring av tillatelse til tiltak 

24.08.2021 ACG Innvilget 

21/02647-2 Gnr 102 bnr 90 - Skovlyveien 23 - Tillatelse i tiltak i ett-trinn 
- Basseng 

26.08.2021 HSD Innvilget 

20/02261-46 Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - Skilt - Endring av 
tillatelse 

26.08.2021 ITH Innvilget 

17/02532-73 Gnr 102 bnr 422 - Skifabrikksvingen 11-13 - Solberg Øst - 
Boligblokk Bygg A - Midlertidig brukstillatelse 

26.08.2021 BSH Innvilget 

21/01969-8 Gnr 114 bnr 31 - Vinterbro terrasse 29 - Dispensasjon - 
Størrelse på uthus/garasje 

26.08.2021 HSD Innvilget 

20/02710-18 Gnr 55 bnr 97 - Ås Videregående skole - Bygg G - 
Igangsettingstillatelse - IG-1 - Rivearbeider 

27.08.2021 BSH Innvilget 

21/02684-5 Gnr 41 bnr 21 - Kongeveien 63 - Enebolig - Tilbygg og 
fasadeendring - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

27.08.2021 ITH Innvilget 

20/01073-18 Gnr 109 bnr 60 - Kjærnesveien 18 E - Enebolig (1) - 
Ferdigattest 

27.08.2021 ACG Innvilget 

20/01074-10 Gnr 109 bnr 60 - Kjærnesveien 18D - Enebolig (2) - 
Ferdigattest 

27.08.2021 ACG Innvilget 

20/01075-10 Gnr 109 bnr 60 - Kjærnesveien 18 C- Enebolig (3) - 
Ferdigattest 

27.08.2021 ACG Innvilget 

20/01076-10 Gnr 109 bnr 60 - Kjærnesveien 18 B -Enebolig (4) - 
Ferdigattest 

27.08.2021 ACG Innvilget 

20/01278-12 Gnr 109 bnr 60 - Kjærnesveien 18 A - Enebolig (5) - 
Ferdigattest 

27.08.2021 ACG Innvilget 

21/02547-2 Gnr 108 bnr 178 - Sjøskogenveien 5 - Krosby Møbler - 
Virksomhetsskilt for NoSmoke - Tillatelse i ett trinn 

27.08.2021 BSH Innvilget 

21/00100-4 Gnr 42 bnr 250 - Bregneveien 10 A - Dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsbestemmelser 

30.08.2021 BSH Innvilget 

20/00777-8 Gnr 73 bnr 95 - Ole Bygdevekters vei 12 - Bruksendring 
tilleggsdel til hoveddel enebolig og fasadeendring - 
Ferdigattest 

31.08.2021 BSH Innvilget 

20/03117-6 Gnr 44 bnr 43 - Hestehagen 27 - Tilbygg enebolig - Utvidelse 
veranda og carport - Ferdigattest 

31.08.2021 BSH Innvilget 
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21/02622-2 Gnr 42 bnr 1 - NMBU - Kirkeveien 16 - Veksthus - 
Rivetillatelse 

31.08.2021 BSH Innvilget 

21/01726-4 Gnr 54 bnr 74 - Hogstvetveien 19 B - Nytt tilbygg på 
enebolig - Tillatelse til tiltak 

31.08.2021 ACG Innvilget 

21/02612-4 Gnr 97 bnr 55 - Rombekkveien 16 - Enebolig - Bruksendring 
fra tilleggsdel til hoveddel - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

02.09.2021 ITH Innvilget 

14/02624-8 Gnr 102 Bnr 57 - Skovlyveien 3 D - Enebolig - Tilbygg og 
Veranda - Ferdigattest 

02.09.2021 ITH Innvilget 

21/02402-4 Gnr 102 Bnr 430 og 431 - Opprettelse av anleggseiendom - 
Melding om vedtak 

02.09.2021 ITH Innvilget 

21/02511-4 Gnr 32 bnr 1 - Gamle Mossevei 140 - Ny låve/driftsbygning 
og riving av eksiterende bygning - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

02.09.2021 BSH Innvilget 

18/00087-8 Gnr 103 bnr 201 - Valkyrieveien 17B - Bruksendring - 
Ferdigattest 

03.09.2021 ITH Innvilget 

21/02440-6 Gnr 107 bnr 685 - Steinalderveien 12 - Nybygg - Enebolig - 
Igangsettingstillatelse 

03.09.2021 ITH Innvilget 

21/02700-3 Gnr 42 bnr 1 fnr 263 - Elizabeth Stephansens vei 23 - 
Brannvarsling og ledesystem i eksisterende bygg - Tillatelse 
i ett trinn 

03.09.2021 ITH Innvilget 

20/02261-50 Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - Næringsbygg - 
Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket 

03.09.2021 ITH Innvilget 

15/01893-
112 

Gnr 107 bnr 638 - Fålesloråsen 19 - Enebolig med 
sekundærleilighet - Endring av ansvarlig søker , ansvarsrett 
og ansvar selvbygger 

06.09.2021 BSH Innvilget 

21/00762-8 Gnr 59 bnr 1 - Pukstadveien 86 - Frittstående 
korntørkeanlegg - Ferdigattest 

06.09.2021 ACG Innvilget 

21/00895-25 Gnr 55 bnr 543 - Gneisveien - Felt B2 Boligbygg - Byggetrinn 
1 -   Dispensasjon fra regulert byggegrense mot Gneisveien 

06.09.2021 BSH Innvilget 

20/03144-13 Gnr 110 bnr 1 - Kjærnesveien 67 A - Driftsbygning / garasje 
– Igangsettingstillatelse og endring av søknadsform 

07.09.2021 BSH Innvilget 

19/03440-53 Gnr 102 bnr 430 - Solberg øst - BKB – Hagen Johansesnvei 2 
og 4 - Igangsettingstillatelse - IG4 - Opparbeidelse av 
utearealer 

08.09.2021 BSH Innvilget 

20/01815-18 Gnr 102 bnr 431 - Hagen Johansens vei 6, 8,10 og 12, 
Solberg øst BBB2 - Igangsettingstillatelse - IG3 - 
Utomhusarbeider 

08.09.2021 BSH Innvilget 

20/00687-28 Gnr 97 bnr 97 - Rombekkveien 3 - Ferdigattest – Enebolig 
med sekundærleilighet 

08.09.2021 HSD Innvilget 

20/00761-17 Gnr 97 bnr 97 - Rombekkveien 3 - Ferdigattest - Støyskjerm 08.09.2021 HSD Innvilget 

20/01303-24 Gnr 114 bnr 14 - Vinterbroveien 27 B - Nybygg - Enebolig - 
Ferdigattest 

09.09.2021 ITH Innvilget 

20/02387-9 Gnr 55 bnr 286 - Solfallsveien 16 - Enebolig - Ferdigattest 09.09.2021 HSD Innvilget 

21/02752-3 Gnr 34 bnr 14 - Burumveien 2 - Nybygg - Enebolig - Bygg 1 -  
Tillatelse i ett trinn 

10.09.2021 ITH Innvilget 
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Saker til behandling  
 

 

HTP-44/21 
R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - 
søknad om dispensasjon - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  18/01397-31 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 44/21 29.09.2021 

 

 

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

framkommer av kommunens vedtak av 07.07.2021, sak 18/01397 dokument nr. 
27. 

 
HTP opprettholder vedtak av 07.07.2021, sak 18/01397 dokument nr. 27 og 
klagen tas derfor ikke til følge. 

 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 

 
 
Ås, 17.09.2021 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Klage på avslag, datert 09.07.2021 

2. Delegert vedtak, datert 07.07.2021 
3. Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 21.07.2021 
4. Uttalelse fra Viken fylkeskommune, datert 02.07.2021 

5. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 21.06.2021 
6. Reguleringskart for Sjøskogenveien 2, datert 12.09.2017 

7. Reguleringsbestemmelser for Sjøskogenveien 2, datert 12.09.2017 
8a. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, innkommet 10.03.2021 
8b. Søknad - oversendelsesbrev 

8c. Søknad - dispensasjon 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vinterbro Utvikling AS 

Østavind Arkitekter AS 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Viken fylkeskommune 
Statens vegvesen  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Gjeldende reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble vedtatt av Ås kommunestyre 
i møte 25.10.2017 (vedlegg 6 og 7). I planen er det lagt til rette for kombinert 

formål forretning og tjenesteyting, samt opprettholdelse av dagens bensinstasjon 
og veiserviceanlegg. Planforslaget vil gi plass til en dagligvareforretning med ca. 

950 m2 salgsareal. 
 
Søknad om dispensasjon 

Det ble 10.03.2021 søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 4.1 som 
omhandler parkering. I bestemmelsen om parkering heter det blant annet: 

 
Det tillates inntil 18 parkeringsplasser. 10 % skal reserveres for el- eller 

hydrogenbiler. 5 % av bilplassene for forretning skal etableres for personer med 
funksjonsnedsettelse og plasseres nær publikumsinngangen til forretning. 
 

Søker ønsker dispensasjon for å øke antall bilparkeringsplasser fra 18 til 45. 
Rema 1000 ønsker fortsatt å etablere seg i området, men vil være avhengig av 

tilstrekkelig parkeringsdekning for å kunne være drivverdig. 18 
bilparkeringsplasser er for lite for å kunne ivareta parkeringsbehovet, og de vil 
derfor være avhengig av dispensasjon for å drive en dagligvareforretning. Se 

mer utfyllende søknad i vedlegg 8 a-c. 
 

Ansvarlig søker er Østavind Arkitekter AS på vegne av hjemmelshaver Vinterbro 

Utvikling AS. 

 
Vurdering/behandling av antall p-plasser i reguleringsprosessen i 2015 

Til (ny) 1. gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 03.12.2015 ble 
det foreslått 18 p-plasser for bil. Dette ble foreslått av tiltakshaver, etter 
tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som antydet ca. 12 p-

plasser per 1000 m2 næringsareal. I møtet foreslo HTM og øke antall p-plasser 
for bil til 60. Det førte til at fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget 

ved offentlig ettersyn. Tiltakshaver valgte å imøtekomme fylkesmannens 
innsigelse, ved å gå tilbake til opprinnelig forslag om 18 p-plasser for bil. 
Fylkesmannen aksepterte forslag om 18 p-plasser og trakk sin innsigelse. 

 
Tilsvarende søknad om dispensasjon i 2018 

I 2018 ble det også søkt om dispensasjon for å øke antall parkeringsplasser fra 

18 til 47, med tilsvarende begrunnelse. Søker mente at beliggenheten ville fange 

opp mange forbipasserende, betydelig flere enn hva reguleringsplanens 

parkeringskapasitet åpnet opp for. Videre ble det argumentert med at «For at 

prosjektet skal være økonomisk bærekraftig der tilstrekkelig omsetning oppnås, 

er det avgjørende med et visst antall parkeringsplasser. I ytterste konsekvens 

kan dette medføre at reguleringsplanen og kommuneplanen ikke blir realisert.» 

 

Søknaden om dispensasjon ble avslått administrativt 12.07.2018, påklaget og 

deretter behandlet politisk. Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholdt 

administrasjonens vedtak i møte 01.11.2018. 
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Nytt avslag på dispensasjon i 2021 
Avslag på dispensasjon fra R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble 

gitt i vedtak av 07.07.2021 (vedlegg 2). Kommunedirektøren kunne ikke se at 
vilkårene for å få dispensasjon, dvs at fordelene ved å gi dispensasjon var større 
enn ulempene, var oppfylt etter plan- og bygningslovens § 19-2, jamfør tidligere 

vurdering/behandling av antall p-plasser i planforslaget og i tilsvarende 
dispensasjonssøknad i 2018. 

 
Samtlige overordnede myndigheter (Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken 
fylkeskommune og Statens vegvesen) har uttalt seg negativt til 

dispensasjonssøknaden og fraråder at antall p-plasser for bil økes (se vedlegg 3-
5). 

 
Reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 er en ny plan, vedtatt 25.10.2017, og skal 

være styrende for utviklingen i området. 
 
Klage på avslag: 

I brev datert 09.07.2021 ble avslaget påklaget av ansvarlig søker. I 
dispensasjonssøknaden fremmet søker en rekke anførsler som begrunner at 

vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Søker mener at kommunen ikke har 
motsatt seg noen av disse anførslene, og at klagen derfor prinsipalt skal tas til 
følge og at dispensasjon skal innvilges. 

 
Søker mener videre at kommunen ikke har begrunnet vedtaket i samsvar med 

forvaltningsloven, og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst da kommunen traff 
vedtak om avslag. Disse feilene kan ha virket bestemmende for vedtakets 
innhold. Klager mener at vedtaket subsidiært er ugyldig og skal oppheves. 

 
Klager mener at avslaget ikke er begrunnet, og at det er begått 

saksbehandlingsfeil. Se mer utfyllende klage i vedlegg 1. 
 
Når det gjelder klage på gebyr vil det bli behandlet som en egen sak. 

 
Kommunedirektørens vurdering og begrunnelse: 

I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det blant annet at «Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i 
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn 
ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler» 

 
Videre heter det: «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det 
legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 

sikkerhet og tilgjengelighet. 
 

Overordnede myndigheter har uttalt seg negativt til søknaden om en økning av 
antall parkeringsplasser fra 18 til 45. 
 

Hensikten bak reguleringsbestemmelse 4.1 er å redusere biltrafikken til 
dagligvarebutikken. Ved å redusere antall p-plasser for bil reduseres biltrafikken 

og forholdene kan legges bedre til rette for gående og syklende. En dispensasjon 
vurderer kommunedirektøren som en vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsen 

og kan derfor ikke gis. 
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Trafikkutfordringer på Nessetveien/fylkesvei 156 og antall p-plasser for bil var et 

tema som ble grundig vurdert i reguleringsprosessen. Nessetveien er 
omkjøringsvei ved hendelser og vedlikehold i Nordbytunnelen på E6, og det er 
periodevis avviklingsproblemer på fylkesveien. Overordnede myndigheter og 

tiltakshaver ble derfor omforent med et forslag til 18 p-plasser for bil. 
 

Kommunedirektøren mener at det ikke er relevant å sammenligne denne 
reguleringsplanen med andre planer i Ås eller Vestby. Hver reguleringsplan 
vurderes individuelt. Det vises også til tilsvarende søknad i 2018, der økning av 

antall p-plasser ble vurdert og avslått. 
 

Eventuell saksbehandlingsfeil som ved å referere til tidligere formulering av plan- 
og bygningslovens § 19.2 vurderes ikke til å ha betydning for vedtakets innhold. 

Kommunedirektøren anser saken som tilstrekkelig opplyst og søkers klage tilsier 
ikke en annen vurdering av saken. 
 

Kommunedirektøren har derfor ikke funnet vilkår som tilsier å gi en dispensasjon 
i denne saken, dvs at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn 

ulempene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Dersom dispensasjon blir gitt vil spesielt de nærmeste naboene merke økningen 
av p-plasser for bil, i form av økt utslipp og støy. 

 
Alternativ innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og plan (HTP) søknad om dispensasjon fra reguleringsplan R-288 §4.1 Parkering 
for etablering av inntil 45 parkeringsplasser. 

 
Begrunnelse for vedtaket, jfr. plan og bygningslovens § 19-2: 

HTP finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordi: ------ (fyll inn) 

 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som 
må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i 
administrativt vedtak av 07.07.2021. 

 
Kommunedirektøren vurderer derfor at vedtak om avslag på dispensasjon bør 

opprettholdes. Klagen bør derfor ikke tas til følge og saken oversendes 
Statsforvalteren i Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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HTP-45/21 

R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring 
av plan 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  21/00539-39 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 32/21 28.09.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 45/21 29.09.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 
for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 

03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 
 

Ås, 17.09.2021 
 
Tom-Arne Tørfoss                                       Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør                                     Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Følgeskriv til planendring, datert 03.09.21 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.21 
3. Handelsanalyse Nygård Næringspark, datert 02.09.2021 

4. Trafikkanalyse Nygård Næringspark, datert 01.09.2021 
5. Innspill til planoppstart, samlet 

6. Gjeldende planbeskrivelse, datert 12.09.12 
7. Saksutskrift Kommunestyret 25.11.2020 sak 104-20 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste.  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det er søkt om endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark. 
Reguleringsplanen avsetter areal til næringsvirksomhet ved Nygårdskrysset, 

herunder lager, industri, kontor og forretningsvirksomhet presisert som 
«plasskrevende varehandel». Bakgrunnen for endringsforslaget er et ønske fra 

grunneier i området om å presisere reguleringsplanens definisjon av hva som 
kan inngå i begrepet plasskrevende varehandel. I gjeldende reguleringsplan 
fastsettes det at det tillates plasskrevende varehandel i området, men hva som 

omfattes av begrepet er ikke videre definert i bestemmelsen. Forslagsstiller 
ønsker å utvide definisjonen til å omfatte hvitevarer, brunevarer og møbler. 

 
Forslagsstiller er Nygård Utvikling AS (Oslo Pensjonsforsikring) og Nygård 

Næringspark Nord AS (Løvenskiold) som er grunneiere i området. Forslaget er 
utarbeidet av Odin prosjektering AS.  
 

Nytt forslag om endring av plan innebærer endring av gjeldende 
reguleringsbestemmelser. Forslag til endring er redegjort for i eget følgeskriv, 

som også er supplement til gjeldende planbeskrivelse for området. Endring av 
planbestemmelsene omfatter endring av bestemmelsen § 3.1, om bebyggelsen 
innenfor arealformålet for forretning, kontor og industri. Eget følgeskriv med 

beskrivelse av endringen og forslag til nye reguleringsbestemmelser er vedlagt 
som vedlegg 1 og 2. Gjeldende planbeskrivelse for området følger saken som 

vedlegg 6. 
 
Det er utarbeidet handelsanalyse og trafikkanalyse som vurderer virkninger for 

handelsmønster i nærområdet og regionen, samt virkninger på lokaltrafikken, 
klima og miljø. Analysene følger saken som vedlegg 3 og 4. 

 
Planprosess: 
Kommunestyret behandlet sak om definisjon av plasskrevende varehandel i egen 

sak 25.11.2020, sak 104/20. Kommunestyret vedtok at det kan åpnes for å 
justere definisjonen, og fattet følgende vedtak: 

 
Kommunestyret fastsetter, i tråd med nye regionale føringer, følgende definisjon 
av begrepet plasskrevende varehandel: 

 Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, 

brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre forretninger innenfor 
faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA, forutsatt at det er 
gjennomført handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for 

eksisterende sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og 
miljøkonsekvenser. 

 Definisjonen gjøres også gjeldende for R-272 Reguleringsplan for Nygård 
næringspark. 

 Overstående definisjon innarbeides i ny kommuneplan. 

 
Et forslag om endring av reguleringsplan for Nygård næringspark ble sendt til 

offentlig ettersyn i mars 2021. Som følge av uttalelser fra offentlige myndigheter 
ble det avgjort at endringsforslaget er for omfattende til å gjennomføres uten 

ordinær planbehandling etter pbl. § 12-14. Saken behandles derfor på nytt, med 
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ordinær planprosess som innebærer varsel om oppstart, offentlig ettersyn og 
politisk behandling i to omganger.  

 
Varsel om oppstart for endring av reguleringsplanen ble gjennomført i perioden 
28.05.2021-25.06.2021. Det ble ved varsel om oppstart mottatt 12 uttalelser. 

Uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlagt følgeskriv, 
kapittel 6, og følger saken i sin helhet som eget vedlegg. En oppsummering av 

merknadene er gjengitt nedenfor. 
 
Statens Vegvesen 

Statens vegvesen vurderer at plasskrevende varehandel bør omfatte salg av bil, 
maskiner, byggevarer og planteutsalg. De mener denne definisjonen er lagt til 

grunn for regional plan for areal og transport, og ønsker ikke at definisjonen 
utvides. Vegvesenet varsler at de vil fremme innsigelse til et forslag om å utvide 

definisjonen til også å omfatte salg av hvitevarer, brunevarer og møbler. 
 
Viken fylkeskommune 

Fylkeskommunen mener kommuneplanrulleringen er rette prosess å vurdere 
lokalisering av plasskrevende varehandel, og fraråder at det gjennomføres 

detaljreguleringsprosess før forholdet er avklart i ny kommuneplan. Dersom det 
skal gjennomføres detaljplanprosess, gir fylkeskommunen utrykk for bekymring 
for økt lokaltrafikk på fylkesveinettet, og er særlig oppmerksomme på forhold 

som berører Nordbyveien mellom Nygård og Ski sentrum. De forventer at det blir 
utarbeidet egen trafikkanalyse som følger forslaget. 

 
Statsforvalteren for Oslo og Viken 
Statsforvalteren mener endringsforslaget er i direkte konflikt med prinsippet om 

«rett virksomhet på rett sted» som ligger til grunn for regional plan for areal og 
transport, og i regional plan for handel, service og senterstruktur. De peker på at 

områder for plasskrevende varehandel skal avgrenses i kommuneplanens 
arealdel, med tilhørende bestemmelser om type handel. De peker videre på en 
vurdering av områdets egnethet slik det ble vurdert under reguleringsprosessen i 

2012, og mener nye regionale planer bygger opp under vurderingene som ble 
gjort den gangen. De fraråder sterkt at kommunen går videre med 

reguleringsarbeid i området. 
 
Nordre Follo kommune 

Nordre Follo kommune gir utrykk for skepsis til forslaget, og ber om at det blir 
grundig redegjort for hvordan endringsforslaget er i tråd med prinsippet om rett 

virksomhet på rett sted. De er særlig bekymret for virkninger for handelsmønster 
og trafikk, særlig knyttet til Ski sentrum, og ber om at disse synliggjøres og at 
tiltaket blir vurdert opp mot dagens situasjon. Det ønskes også at tiltaket blir 

vurdert opp mot alternative lokaliseringer av tilsvarende type virksomhet.  
 

Øvrige 
Ulike næringsorganisasjoner og næringsaktører har gitt merknader til forslaget, 
og i all hovedsak gitt utrykk for at de er skeptiske til endringsforslaget. 

Gjengående er bekymringen for at handelstilbudet i Ski sentrum og ved 
Vinterbro svekkes, og det er gitt utrykk for bekymring for tilgjengelighet til 

området for gående og syklende. 
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Kommunedirektøren forventer ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av 
endringsforslaget, og legger til grunn at høringen kan avdekke eventuelle behov 

for tillegg til kunnskapsgrunnlaget som følger av endringsforslaget. 
 
Fakta i saken: 

Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt av Ås kommunestyre 
10.10.2012, med mindre endring vedtatt av Hovedutvalg for teknikk og miljø 

14.02.2013. Reguleringsplanen omfatter eiendommene med gbnr. 104/46, 
104/47 og 104/48, og utgjør et område nordvest for Nygårdskrysset. 
 

Det ble fremmet innsigelse fra offentlig myndigheter som følge av manglende 
presisering av arealformålet og tillatt virksomhet innenfor dette. Innsigelsene ble 

imøtekommet, og det ble innarbeidet at det er plasskrevende varehandel som 
tillates for forretningsvirksomhet innenfor formålet. Det ble fastsatt i 

bestemmelse § 3.1, som lyder: 
 
3.1 Bebyggelsen 

Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 
forretning for plasskrevende varehandel. 

 
I planbeskrivelsen for reguleringsplanen er begrepet plasskrevende varehandel 
definert som: «forretninger for biler, maskiner, byggevarer, hagesenter og 

lignende». 
 

Forslagsstiller ønsker at bestemmelsen presiseres, slik at det tydelig 
fremkommer hvilke varegrupper som kan betegnes som plasskrevende. Forslag 
til ny bestemmelse lyder: 

 
3.1 Bebyggelsen 

Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 
forretning for plasskrevende varehandel. Med plasskrevende 
varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 

trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. 
 

I tillegg foreslås det en justering av reguleringsbestemmelse § 6 om 
høyspenningsanlegg. Her foreslås det at «linjeeier, Hafslund nett» erstattes med 
«ledningseier». 

 
Virkninger som følge av foreslått endring er vurdert i endringsforslaget. Det er 

produsert to utredninger som følger forslaget. Disse omfatter vurdering av 
virkninger for trafikkforhold, klima og miljø, samt vurdering av virkninger for 
handelsmønster. 

 
Vurdering: 

Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt i 2012. Ved 
vedtakstidspunktet lå regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt 
i 2001, til grunn for definisjonen av plasskrevende varehandel. Hvilke 

varegrupper som omfattes av begrepet «plasskrevende varehandel» var tydelig 
definert i den regionale planen, og samsvarer med gjeldende bestemmelser § 3.1 

for Nygård næringspark. 
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Regional plan for handel, service og senterstruktur ble revidert i 2018, og 
gjeldende regional plan åpner nå for at kommunene i Viken selv kan fastsette 

områder i kommunen hvor det kan etableres plasskrevende varehandel. 
Områdene bør ta utgangspunkt i videreføring av eksisterende arealer til slike 
formål, og skal avgrenses i kommuneplanens arealdel. Den regionale planen 

fastsetter ikke lenger en tydelig definisjon på hvilke varegrupper som skal inngå i 
definisjonen av plasskrevende varehandel, men type handel skal fastsettes av 

kommunene gjennom kommuneplanens bestemmelser. Det stilles videre krav 
om gjennomføring av handelsanalyse for områder med et samlet handelsareal på 
over 3000 m². 

 
I kommunedirektørens forslag til ny kommuneplanens arealdel forslås det å åpne 

for forretningsvirksomhet med hvitevarer, brunevarer og møbler avgrenset til 
området Nygård næringspark. Det endelige vedtaket for foreslått endring av 

reguleringsplan for Nygård næringspark vil bli lagt til grunn for kommuneplanens 
bestemmelse for området i kommuneplanen.  
 

Kommunedirektøren har forståelse for at gjeldende reguleringsbestemmelser for 
Nygård næringspark oppleves som utydelige, og at en klar presisering av hva 

som tillates etablert i området er ønskelig. Særlig krevende er det at verken 
gjeldende kommuneplan, eller gjeldende regional plan for handel, service og 
senterstruktur med tydelighet definerer hvilke varegrupper som regnes som 

plasskrevende varehandel. 
 

Kommunestyret behandlet spørsmålet om definisjon av plasskrevende 
varehandel i egen sak i møte 25.11.2020. Kommunedirektøren legger som følge 
til grunn at kommunen vurderer Nygård næringspark som et aktuelt område å 

tillate plasskrevende varehandel, slik tilfelle er for gjeldende reguleringsplan, og 
ønsker å vurdere en utvidet definisjon av hva som kan inngå i slik handel. Det 

må vurderes virkninger for trafikk, handelsmønster, klima og miljø før 
definisjonen av plasskrevende varehandel eventuelt utvides. 
 

Virkninger for handel er redegjort for i egen handelsanalyse som følger forslaget. 
Handelsanalysen peker på en underdekning av de aktuelle vareslagene i 

regionen, og vurderer at handel med slike varer i dag i hovedsak skjer ved 
lengre reiser ut av regionen som til steder som Alna, Askim eller Moss. Det antas 
at dersom det tillates etablert handel med slike varegrupper ved Nygård, kan 

flere av disse behovene dekkes lokalt. Videre pekes det på at handel av møbler, 
hvitevarer og brunevarer ikke nødvendigvis er ønskelige handelskonsepter i Ås 

sentrum, og dermed ikke har påvirkning på dagens varehandel i 
sentrumsområdet. 
 

Virkninger for trafikk er redegjort for i egen trafikkanalyse som følger forslaget, 
hvor også virkninger for klima og miljø er vurdert. Analysen vurderer at reiser ut 

av regionen vil kunne reduseres dersom det legges opp til økt vareutvalg lokalt.  
En reduksjon av omfanget av lengre reiser for å nå særlige varegrupper er lagt til 
grunn for at endringsforslaget er vurdert å kunne bidra til lavere klimautslipp 

totalt sett, ettersom reisene antas å bli kortere samlet sett. Det vurderes til 
gjengjeld at endringsforslaget vil medføre en moderat økning av trafikken lokalt. 

Dette antas å utgjøre om lag 800 bilreiser om dagen.  
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 29.09.2021  Side 15 av 39 

 

Kommunedirektøren vurderer at forslag til endring av reguleringsplan følger opp 
kommunestyrets vedtak på en tilfredsstillende måte, der antatte virkninger for 

handelsmønster, trafikkforhold, klima og miljø er redegjort for.  
 
Kommunedirektøren vurderer samlet sett at forslag til endring av reguleringsplan 

for Nygård næringspark er tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig 
ettersyn.  

 
Alternativer: 
Forslag til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er ikke 

tilstrekkelig opplyst, og det bes om følgende tillegg til kunnskapsgrunnlaget: 
 

  
  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer forslag om endring av reguleringsplan for Nygård 

næringspark å være tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig ettersyn. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-46/21 
Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Klage på avslag for søknad 
om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  20/03096-14 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 46/21 29.09.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

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

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

fremgår av vedtak av 25.06.2020.    
 

Vedtak av 25.06.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.   

 
Ås, 17.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss                                        Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                                        Kommunalsjef 

                                                                  Teknikk, samfunn og kultur 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg:  
1. Søknad om dispensasjon 

2. Avslag på søknad om dispensasjon 
3. Klage fra tiltakshaver  

4. Situasjonsplan 
5. Kommuneplanens arealdel § 18.1  
6. Reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse punkt 7 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Samtlige dokumenter i saken. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver – Andom Hasho 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag 
Saken gjelder klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel § 18.1 annet kulepunkt for tillatelse til å overstige tillatt utnyttelsesgrad. 

Søknad om dispensasjon ble avslått da vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 19-2 ikke var oppfylt.  

 
Klager anfører i hovedsak at det er et behov for en solfylt uteplass på 
eiendommen. For å oppnå dette må det bygges en veranda, noe som medfører 

at tillatt utnyttelsesgrad overskrides.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 
momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 25.06.2021, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge.  
Dette begrunnes med at eiendommen i dag er fult utnyttet og at foreslått 
utnyttelsesgrad i pågående planarbeid legger til grunn en lavere utnyttelsesgrad 

enn dagens tillatte utnyttelsesgrad. 
 

Fakta i saken 
Kommunen mottok søknad om dispensasjon fra maks tillatt utnyttelsesgrad på 
gnr. 55 bnr. 84 – Liaveien 1. Tillatt utnyttelsesgrad på eiendommen er 25 

prosent, jf. § 18.1 annet kulepunkt i gjeldende kommuneplan.  
 

Tiltakshaver ønsker å bygge en veranda med bebygd areal (BYA) 15 m2 plassert 
delvis over trapp ned til utleiedel i underetasje (vedlegg 5). Verandaen er i seg 
selv unntatt søknadsplikt. Da eiendommen er fult utnyttet er oppføring av 

veranda avhengig av at det gis dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad.  
 

Eiendommen har størrelse 647 m2. BYA på eiendommen er i dag 162 m2, og 
utgjør en utnyttelsesgrad på 25 prosent. Ny veranda vil føre til at totalt BYA blir 
177 m2, og utgjør en utnyttelsesgrad på 28 prosent. 

 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for del av riksvei 152 – Sentralveien – 

med tilstøtende områder fra Solfallsveien til Kroerveien, ikrafttredelse 
26.06.1987, og er regulert til formål frittliggende småhusbebyggelse. 
Bestemmelsene om utnyttelsesgrad og bygningshøyder er erstattet av 

bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. 
 

Det foregår pågående planarbeid på området - Områderegulering for frittliggende 
småhusbebyggelse (R-328), også omtalt som småhusplanen.  
I punkt 7 i småhusplanen er det foreslått en utnyttelsesgrad på 22 prosent.  

 
I vedtak datert 25.06.2021 avslo bygningsmyndigheten søknad om varig 

dispensasjon fra gjeldende kommuneplan § 18.1 første kulepunkt vedrørende 
utnyttelsesgrad. 
 

Avslaget ble påklaget 14.07.2021.  
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Klagens innhold: 
Klager anfører at veranda, som krever dispensasjon, vil være den beste 

løsningen for å oppnå solfylt uteområde, samt den beste løsningen med tanke på 
blant annet støy og skjerming. 
 

Det anføres at det ikke kan etableres terrasse som vil være lavere enn 0,5 meter 
over terreng slik at den ikke medregnes i BYA. Dette fordi det bor en leietaker i 

husets underetasje, og etablering av terrasse på nord- eller vestsiden vil 
medføre en ulempe for leietaker.  
 

Videre trekker klager frem at bygningsmassens volum vil oppleves større om det 
bygges en terrasse rundt boligen, enn om det gis dispensasjon slik at det kan 

bygges en veranda over bakken. Klager trekker også frem at etablering av 
terrasse vil redusere grøntareal på eiendommen.   

 
Eiendommen ble tillat delt i 2019.  Gjenværende parsell, gnr. 55 bnr. 84, var 
allerede bebygd, og delingen medførte at eiendommen etter deling var fult 

utnyttet.  
Klager anfører at bygningsmyndighetene på tidspunktet da det ble gitt 

delingstillatelse var kjent med at eiendommen var omfattet i område der det ble 
arbeidet med ny plan - småhusplanen. Bygningsmyndigheten måtte da være klar 
over at utnyttelsesgraden var foreslått redusert fra 25 prosent til 22 prosent i ny 

plan. Til tross for dette ga kommunen tillatelse til deling som medførte at 
gjenværende parsell ville bli fullt utnyttet, og at det ikke ville være mulig å 

bygge eller øke bebygd areal på eiendommen.  
 
Klager stiller også spørsmål om hvorfor bolig på gnr. 55 bnr. 544 ble godkjent 

med avstand under 4 meter fra nabogrense.  
 

Kommunedirektørens vurdering  
Kommunedirektøren er ikke enig i at veranda som er avhengig av dispensasjon 
er den eneste løsningen for å få en velfungerende solfylt uteplass på 

eiendommen. Bygningsmyndigheten anser det som mulig å etablere en terrasse 
som ikke vil være til sjenanse for leietaker.  

 
Det bemerkes at oppføring av veranda også vil ta noe grøntareal.  
Kommunedirektøren er heller ikke enig i klagers anførsel om at terrasse som er 

lagt på terreng vil føre til at boligens volum vil oppfattes større enn om boligen 
tilbygges med en veranda.  

 
Vedrørende klagers merknad om at kommunen på tidspunktet da 
delingsvedtaket ble fattet var kjent med at forslag til utnyttelsesgrad i ny plan vil 

være lavere enn kommuneplanens utnyttelsesgrad presiseres det at 
småhusplanen ikke er vedtatt. Således var den heller ikke vedtatt på 

delingstidspunktet i tidligere delesak. Kommuneplanens bestemmelse om 
utnyttelsesgrad var på delingstidspunktet og på nåværende tidspunkt gjeldende.   
Eiendommen ble tillat delt med en utnyttelsesgrad på 25 prosent, i tråd med 

kommuneplanens bestemmelse om utnyttelsesgrad. 
 

Forslag til bestemmelse om utnyttelsesgrad på 22 prosent tilsier imidlertid at det 
er et ønske om å redusere bygningsvolumene på områdene for frittliggende 

småhusbebyggelse. Dette trekker i retning av at bygningsmyndigheten ikke bør 
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gi dispensasjon fra gjeldende bestemmelse som tillater en høyere 
utnyttelsesgrad enn forslag i ny plan.  

Tiltaket som er planlagt på eiendommen vil føre til en utnyttelsesgrad på 28 
prosent. Dette er både en vesentlig overskridelse av dagens tillatte 
utnyttelsesgrad og småhusplanens foreslåtte utnyttelsesgrad.  

 
Utbygging av bolig på naboeiendom gnr. 55 bnr. 544 er plassert 3,1 meter fra 

nabogrense. Det ble gitt tillatelse til dette da det forelå avstandserklæring fra 
hjemmelshaver av gjenværende parsell.  
 

Konklusjon  
Kommunedirektøren kan på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke se at klagen 

inneholder nye momenter som bør føre til en annen vurdering av saken enn i 
vedtak av 25.06.2021. Klagen bør således ikke tas til følge. 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

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

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
________________________________________________________  

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

forvaltningsloven § 33.   
 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) mener at klagen inneholder momenter 
som må føre til en annen vurdering enn i vedtak av 25.06.2021. Vedtak av 
25.06.2021 oppheves og klagen tas således til følge.   

 
Nytt vedtak: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilges søknad om 
dispensasjon fra gjeldende kommuneplan § 18.1 annet kulepunkt vedrørende 

tillatt utnyttelsesgrad.  
 

(fyll inn begrunnelse for innvilgelse her)  
 
 

Kan vedtaket påklages?  
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 

forvaltningsloven kap VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 

innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
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Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, og den eller de 
endringer som ønskes og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 

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

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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HTP-47/21 
Gnr 103 bnr 53 - Nygårdsveien 49 - Klage på 
rammetillatelse og dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  21/00170-22 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 47/21 29.09.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

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

 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har ikke funnet at klagen utgjør nye 
momenter som fører til en annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 

07.07.2021.   
 

Vedtak av 07.07.2021 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.   

 
Ås, 17.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss                                        Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                                        Kommunalsjef 

                                                                  Teknikk, samfunn og kultur 
  

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Vedlegg: 

1. Tillatelse til tiltak og dispensasjon  
2. Klage på rammetillatelse og dispensasjon 

3. Situasjonskart 
4. Landskapsplan 
5. Oppdatert landskapsplan 

6. Reguleringsbestemmelse § 2  
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker – Arcasa Arkitekter AS  

Tiltakshaver – Nygårdsveien 49 AS  
Nabo – Morten Kristiansen 

Nabo – Beate Kjus Kristiansen 
Nabo – Joakim Vadseth Berggren 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 29.09.2021  Side 22 av 39 

 

Nabo – Anna Kronborg  
Nabo – Ragnar Arvid Midtbø  

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag 
Bygningsmyndighetene har den 07.07.2021 innvilget rammetillatelse og 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelse punkt 2 l og punkt 2 n for oppføring av 

nytt bygg til lager og kontor på gnr. 103 bnr. 53 – Nygårdsveien 49. 
 

Det er mottatt klage på vedtaket. Klager fremmer i hovedsak at område for 
avfallshåndtering bør flyttes til nordlig del av eiendommen. Dette var også et 
moment som ble fremmet i nabomerknaden i byggesaken. 

 
Kommunedirektøren har vurdert klagen og har kommet frem til at den ikke 

inneholder momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 
07.07.2021, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
Fakta i saken 
Kommunen mottok søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon for 

oppføring av nytt lagerbygg og kontor på gnr. 103 bnr. 53 - Nygårdsveien 49.  
 

Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret 
reguleringsplan for nærings- og boligområde Nygård - Nordvang (R-196), 
ikrafttredelsesdato 26.09.2001. Eiendommen ligger i felt N2, og er regulert til 

formål næringsvirksomhet (kontor, industri/verksted, lager).  
 

Det er søkt om og innvilget dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 2 l 
vedrørende grad av utnytting og 2 n vedrørende norm for biloppstilling.  
 

Rammetillatelse og dispensasjon ble gitt 07.07.2021.  
 

Vedtaket ble påklaget i samlet klage av naboer den 28.07.2021.  
 
Etter at vedtaket ble påklaget har ansvarlig søker og naboer som har klaget på 

vedtaket hatt kommunikasjon for å prøve å enes slik at klagen kan trekkes. 
Dette har ført til at område for avfallshåndtering er endret (vedlegg 5).  

Partene har likevel ikke lykkes med å komme til en slik enighet at naboer har 
trukket klagen.     
 

Klagens innhold:  
Klagen går i hovedsak ut på at klager ønsker at område for avfallshåndtering 

flyttes fra sørlig til nordlig del av eiendommen. Dette begrunnes med at 
plassering av avfallshåndtering i sørlig del vil være plassert foran naboers 
uteområde og terrasser og dermed være til sjenanse. Klager mener også at fast 

oppstillingsplass for avfallskontainere faller inn under begrepet «varig anlegg», 
og skal være plassert 4 meter fra eiendomsgrense. 

 
Videre ønsker klager svar fra kommunen på en rekke forhold knyttet til 
byggesaken og til reguleringsbestemmelsene. Dette knytter seg ikke til klagen og 

vil bli svart ut i eget brev. 
   

Kommunedirektørens vurdering av klagen 
Ny landskapsplan (vedlegg 5) viser at område for avfallshåndtering er endret.  
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Område for avfallshåndtering er nå delt i to. Det ene området er plassert ved 
nordfasaden inntil eksisterende lagerbygg, og det andre området er på 

sørfasaden inntil samme lagerbygg. Avstand fra sørfasaden på lagerbygg til 
nabogrense er omtrent 18 meter. Ny plassering fører til at spørsmål om hvorvidt 
avfallscontainere kan plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter ikke drøftes 

videre her.  
 

Ny plassering vil føre til at eventuell sjenanse blir mindre enn tidligere 
plassering. Det er også satt som vilkår i rammetillatelsen at det skal etableres 
hekk mot nabo i sør. Etablering av hekk vil i tillegg til den økte avstanden 

mellom nabogrense og område for avfallshåndtering føre til en ytterligere 
forbedring og til mindre sjenerende forhold for naboer.  

   
Konklusjon  

Kommunedirektøren har vurdert klagens innhold opp mot det påklagede 
vedtaket.    
Kommunedirektøren vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av 
bygningsmyndighetens vedtak av 07.07.2021.    

 
Vedtak av 07.07.2021 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. Vedtaket oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

________________________________________________________  
Alternativ innstilling:  
 

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

 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) mener at klagen inneholder momenter 
som må føre til en annen vurdering enn i vedtak av 07.07.2021.  

 
Vedtak av 07.07.2021 oppheves og saken tas til ny behandling.  

Klagen tas således til følge.    
 
 

(fyll inn begrunnelse for innvilgelse her)  
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Kan vedtaket påklages?  
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 

forvaltningsloven kap VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 

Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, og den eller de 
endringer som ønskes og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 

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

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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HTP-48/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02938-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/21 29.09.2021 

10 Kommunestyret   

2 Hovedutvalg for næring og miljø 35/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 48/21 29.09.2021 

5 Eldrerådet   

6 Råd for personer med funksjonsnedsettelse   

7 Administrasjonsutvalget   

8 Arbeidsmiljøutvalget 2021 5/21 28.09.2021 

9 Formannskapet   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
Ås, 20.09.2021 

 
Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Administrasjonsutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 2021 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 
Vedlegg:  

2. tertialrapport 2021(web) 
2. tertialrapport 2021 (PDF)  

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer  

https://pub.framsikt.net/2021/as/mr-202108-2tertial2021/
https://www.as.kommune.no/cppage.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Prognoser per 2. tertial viser en forbedring fra regulert budsjett fra 1. tertial.  
Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede 

resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med 
budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom tjenesteområdene.  

 
Koronapandemien påvirker kommunens daglige drift. Det vil fortsatt være 
utgifter til vaksinering og smittevern 2. halvår 2021. I tillegg til at pandemien 

påvirker kommunens daglige drift, gir den også utslag i oppfølgingen av 
hovedsatsninger og noe forsinkelser i investeringer. 

 
Fakta i saken: 

Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 
2021-2024. Rapportens struktur følger det tjenestebaserte budsjettet. Det er en  
rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 

økonomiplan.  
 

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Se lenke i 
vedlegg. Dokumentet følger også vedlagt i PDF-format. 
 

 
Økonomiske konsekvenser:  

Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2021. 
 
Konklusjon med begrunnelse:  

Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren 
anbefaler at 2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-49/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02940-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 12/21 29.09.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 36/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 49/21 29.09.2021 

5 Administrasjonsutvalget   

6 Formannskapet   

7 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 
Ås, 21.09.2021 

 
Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

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

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret  
 

Vedlegg:  
2. tertialrapport 2021(web) 

2. tertialrapport 2021 (PDF)  
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer.   

https://pub.framsikt.net/2021/as/mr-202108-2tertial2021/
https://www.as.kommune.no/cppage.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2021. 
Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i utgangspunktet kun for 2021. Tiltak 

med flerårig virkning vil vurderes på nytt i prosessen med Handlingsprogram 
2022-25.  

 
Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av 
driftsinntektene. Prognosen er en forbedring på 10 mill. kr fra regulert budsjett 

1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det 
forbedrede resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i 

samsvar med budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom 
tjenesteområdene.  
 
Prognosene viser en økning i inntekter fra skatt og rammetilskudd. Deler av 
dette er økte skjønnsmidler til dekning av utgifter til Covid-19 for første halvår 

2021. Det forventes også økt avkastning fra finansforvaltningen. Lønnsoppgjøret 
blir imidlertid høyere enn budsjettert og KLP varsler en betydelig økning i 

pensjonskostnadene. Det er også lavere inntekter fra eiendomsskatt på boliger 
enn det som var forutsetningen i budsjettet. 
 

Det vil fortsatt være utgifter til vaksinering og smittevern 2. halvår 2021. 
Kommunedirektøren forutsetter at utgifter til dette dekkes av ekstra 

skjønnsmidler 2. halvår 2021. Dersom dette ikke dekkes fullt ut med nye 
skjønnsmidler vil kostnadene på dette området bidra til å redusere prognosen for 
netto driftsresultat.  

 
Med gjeldende prognose vil avsetningene til disposisjonsfond ved årsslutt være 

36 mill. kr.  
 
I tabell 1, 2, 3 og 4 fremmes kommunedirektørens budsjettreguleringsforslag til 

henholdsvis drift, sentrale poster og investeringer.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 
  

  

 

20/03802 
 

Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 
 

 

Tjenesteområde / Tiltak Beskrivelse av tiltak 2021 2022 2023 2024 

01 Barnehage   1 600 0 0 0 

  

Økning driftstilskudd private barnehager Økning i antall barn i private barnehager våren 
2021 samt kompensert inntektstap for én stengt 
dag og en periode med rødt nivå med 
barnehagetilbud til kun familier med 
samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn.  

1 600 0 0 0 

              

02 Grunnskoleopplæring   0 0 0 0 

  

Ressurskrevende elever med særlige behov Tilbakeført minderforbruk ved FBU etter 
avregning for 2020 0,8 mill kr. Kompenseres 
ved lavere regning for høsten 2021.  Fra høsten 
2021 er det en økning i elever ved Rustadtunet. 
Dette som konsekvens av at kommunen blant 
annet nå disponerer færre plasser ved FBU. 
Økt ressursbehov for høsten er 0,5 mill.kr. 

-300 0 0 0 

  

Tapte inntekter SFO Tapte inntekter som konsekvens av 
nedstengning og generell koronasituasjon med 
nedgang i antall barn utover våren 2021.  

300 0 0 0 

              

03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester   -740 0 0 0 

  

Frafall av elever i Kulturskolen som følge av 
koronapandemien - justert prognose 

Kulturskolen har justert sin prognose knyttet til 
tapte inntekter fra brukerbetalinger som følge 
av koronapandemien til 0,7 mill kr. Dette er en 
reduksjon på 0,3 mill kr. i forhold til prognosen 
som lå til grunn for budsjettreguleringen i 1. 
tertial på 1 mill. kr. 

-300 0 0 0 
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Statlig tilskudd til drift av frivillighetssentral Kommunen har mottatt et statlig tilskudd til drift 
av frivillighetssentralen på 0,44 mill. kr. Dette 
tilskuddet var ikke tatt høyde for i budsjettet for 
2021. Tilskuddet var signalisert å inngå i 
rammen, men er for 2021 kommet som 
øremerkede midler. 

-440 0 0 0 

              

04 Kommunehelse   5 000 500 500 500 

  

Økt ramme til koronasenteret Budsjettet for koronasenteret ble i 1.tertial 
regulert med forutsetning om drift ut september. 
Utviklingen i pandemisituasjonen tilsier at det er 
behov for å opprettholde bemanningen ut året 
til smittesporing, testing, vaksinering. Det er 
derfor behov for å regulere ytterligere 5 mill. kr 
til drift av koronasenteret. Budsjettreguleringen 
er finansiert med forutsetning om at 
kommunene fortsatt får dekket merutgifter til 
håndtering av pandemien.  
 

5 000 0 0 0 

  

Økte kostnader til Norsk 
pasientskadeerstatning 

Tilskuddet til Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) ble nær doblet i forhold til 2020. 
Tilskuddssatsene blir styrt av prognoser 
hovedsakelig basert på erstatningsutbetalinger 
for primærhelsetjenesten tidligere år. Rammen 
økes med 0,5 mill. kr. 
 

500 500 500 500 

  

Reduksjon lønn på frisklivssentralen   Reduksjon lønn på frisklivssentralen på grunn 
av restriktive innleieutgifter ved fravær. 
Lønnsbudsjettet 2021 tas ned med 0,5 mill.kr.  
 

-500 0 0 0 

  

Teknisk justering - Folkehelse 
partnerskapsmidler 

Folkehelse-partnerskapsmidler fra Viken 
Fylkeskommune 
 
 
 
 

0 0 0 0 
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07 Tjenester til hjemmeboende   5 400 0 0 0 

  

Merforbruk på BPA på kjøp fra andre 

Tjenestetilbudene i henhold til vedtak til brukere 
på BPA, blir benyttet i større grad enn forutsatt i 
budsjettet. Posten “kjøp fra andre” må økes 
med 3,0 mill. kr. I tillegg går det mot besparelse 
på lønnsområdet på 0,5 mill. kr. 

3 000 0 0 0 

  

Merforbruk på lønnsutgifter på boliger voksne  

Det er i løpet av 2021 foretatt endringer i 
bemanningen i boligene  Det ble  ikke 
tatt  høyde for alle lønnskonsekvensene i 
forbindelse med disse endringene, 
ved  lønnsbudsjetterineg for 2021. Dette, i 
tillegg til ekstrautgifter i tilknytning til 
pandemien, gjør at lønnsområdet på boliger 
voksne må styrkes med 3,6 mill. kr i 2021.  

3 600 0 0 0 

  

Redusert tjenestekjøp på forvaltningen i 2021 

Oppstart på tjenestekjøp fra andre ble litt utsatt 
i 2021. Dette ser ut til å gi en besparelse på 1,2 
mill. kr. 

-1 200 0 0 0 

              

08 Pleie og omsorgstjenester i institusjon   -2 500 0 0 0 

  

Besparelser på Moer sykehjem Det nye sykehjemmet på Moer blir tatt i bruk 
senere enn forutsatt i budsjett 2021. Dette gir 
en besparelse på 1,5 mill. kr. 
 

-1 500 0 0 0 

  

Vederlagsinntekter blir høyere enn budsjettert. Vederlagsinntekter på institusjonsplasser ser ut 
til å bli 1,0 mill. kr høyere enn budsjettert. -1 000 0 0 0 

              

09 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø   -200 0 0 0 

  

Mindreinntekter på planavdelingen Det går mot mindreinntekter på 1,3 mill. kr. i 
gebyrinntekter ved årets slutt. Dette skyldes at 
færre planer er sendt på høring enn forutsatt. 1 300 0 0 0 
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Mindreutgifter på Planavdelingen  Det  ser ut til å bli 1,5 mill. kr. i mindreutgifter 
knyttet til lønn på planavdelingen på grunn av 
vakanser og merinntekter på refusjoner. 

-1 500 0 0 0 

              

10 Administrasjon og styring   2 000 0 0 0 

  

Økte utgifter til IKT i forbindelse med korona 

  
2 000 0 0 0 

              

11 Eiendomsforvaltning og utleie   -4 315 2 000 0 0 

  

Brann Nordby skole - forsikringsoppgjør Oppgjør og refusjon fra forsikringsselskap 
knyttet til brann på Nordby skole i 2018. Dette 
utgjør tilsammen en inntekt på  2,3 mill kr. 

-2 256 0 0 0 

  

Ekstra inntekt utleie av Åshallen Det ser ut til å bli 0,184 mill. kr i merinntekter i 
forbindelse med utleie av Ås-hallen til Viken, 
fylkeskommune. Ekstrainntektene gjelder 
innbetaling av leie fra 2020. 

-184 0 0 0 

  

Koronamidler til vedlikehold - utsatt fremdrift  Mindreforbruk på 2 mill. kr. knyttet til 
øremerkede koronamidler til vedlikehold, 
midlene avsettes til neste års budsjett. 

-2 000 2 000 0 0 

  

Mindreinntekt kommunale boliger Prognosen tilsier mindreinntekter knyttet til 
kommunale boliger i størrelsesorden 1,1 mill kr 
ved utgangen av året.  

1 100 0 0 0 

  

Moer sykehjem - FDV midler som følge av 3 
måneder senere åpning av sykehjemmet 

Tjenesten er tilført FDV-midler til Moer 
sykehjem med halvårseffekt i 2021. På grunn 
av utsatt åpning av sykehjemmet vil tjenesten 
kun ha behov for midler i årets 3 siste måneder. 
Dette utgjør et mindreforbruk på 0,975 mill. kr. 

-975 0 0 0 

       14 Vann, avløp og renovasjonstjenester   -2 235 0 0 0 

  

Merinntekter kommunale årsgebyr Prognosen tilsier at inntekt på kommunale 
årsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 1 
mill. kr. 

-1 000 0 0 0 
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Merinntekter tilknytningsgebyr Prognosen tilsier at inntekt på tilknytningsgebyr 
vil gi merinntekter utover budsjett på 0,5 mill. kr. -500 0 0 0 

  

Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo. 
Avsetning i 2020 var 0,735 mill kr høyere enn 
endelig regning. 

-735 0 0 0 

       15 Felles inntekter og utgifter   -5 000 0 0 0 

  Statlig finansiering av koronasenter Motpost som finansiering av koronasenteret -5 000 0 0 0 

         SUM forslag budsjettreguleringer   -990 2 500 500 500 
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Tabell 2: Budsjettreguleringer sentrale poster 

 

Sentrale poster Beskrivelse av tiltak 2021 2022 2023 2024 

  

Skatt og rammetilskudd 

KS har i sin siste oppdaterte prognosemodell 
oppdatert anslaget for samlede inntekter fra 
skatt og rammetilskudd til 1 168 mill. kr. Dette 
er samlet sett 21 mill. kr høyere enn vedtatt 
budsjett, av dette er 11,5 mill. kr skjønnsmidler 
knyttet til koronapandemien. Samlet prognose 
for frie inntekter 17 mill. kr, 4 mill. kr lavere en 
KS prognosemodell, da egne prognoser for 

skatteinngangen er noe lavere.  

-17 000    

 

Økt lønnsreserve 2021 

Basert på årets lønnsoppgjør har KS beregnet 
årslønnsveksten til 2,8 % i 2021. I revidert 
budsjett er det forutsatt en årslønnsvekst på 2,7 
%. Ny prognosen for lønnsjustering medfører 
behov for å oppjustere lønnspotten med 1,5 
mill. kr. 

1 500 0 0 0 

 

Økte avdrag 

Avskrivningene for 2021 er nå endelig beregnet 
og regnskapsført. Avskrivningene er noe 
høyere enn budsjettert. Selv om avskrivningene 
i seg selv ikke har noen resultatmessig effekt, 
bidrar økte avskrivninger likevel til at avdragene 
som kommunen skal betale, øker. Det forslås å 
budsjettregulere økte avdrag med 1,5 mill. kr. 

1 500 1 500 1 500 1 500 

 

Økte pensjonskostnader 

KLP har i ny prognose varslet økning i 
reguleringspremien i forhold til det som var 
varslet i 1. tertial. Dette forklares med betydelig 
høyere forventet lønns- og trygdeoppgjør og ny 
regulering av alderspensjoner. I 1. tertial ble det 
regulert 6 mill. kr i økte pensjonskostnader. 
Basert på en revidert prognose fra KLP er det 
behov for å øke rammen med ytterligere 7 mill. 
kr. Det bemerkes at det fortsatt er usikkerhet 

knyttet til denne posten.  

7 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 

Redusert inntekt fra eiendomsskatt boliger 

 I 1.tertial ble det anslått at eiendomsskatten blir 
4 mill. lavere enn budsjettert. En reduksjon på 2 
mill. kr ble da budsjettregulert. Prognosen i 
2.tertial tilsier at ytterligere 3 mill. kr må 

3 000 3 000 3 000 3 000 
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reguleres ned.  

 SUM forslag budsjettreguleringer  -4 000 -500 -500 -500 

 
 

 
Tabell 3 Regulering investeringer 

Det foreslås å regulere midler mellom 2 enkeltprosjekter innenfor VAR-sektoren. Det er ikke behov for økt lånefinansiering. 

Prosjekt Prosjekt(T) Konto Ansvar Funksjon Beløp Kommentar 

0823 Nytt driftsstyringsanlegg 023040 6431 353 1100 
1,1 mill. kr overføres fra prosjekt 0826 til 0823. 
Dette skyldes i hovedsak investeringer som 
følge av at kommunen overtok Breivoll 
friluftsområde. 

0826 Oppgradering vann og avløp 023040 6431 353 -1100 
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Tabell 4 Investeringsprosjekter som kan avsluttes 
Investeringsprosjektene som kan avsluttes i 2.tertial har et samlet mindreforbruk på ca. 3,1 mill. kr. Kommunedirektøren vil 

foreslå å avslutte prosjektene og avsette gjenværende midler til ubundet investeringsfond. 
 
               

Prosjekt Framdrift Økonomi Statusvurdering  Rev.bud  Regnskap  Gjenstår  

0512 
Oppgradering 

friidrettsbane 
Ferdig Mindreforbruk 

Prosjektet er ferdigstilt. Spillemidler på 

kr 608.000 blir tilført i løpet av 

september. 

- 450  - 608   158  

0118 
Ny brukerflate for 

sikker sone 
Ferdig Ihht plan 

Dette prosjektet gjelder digitale 

løsninger for flere tjenester og vil bli 

utført av Stor Follo IKT.  Ås kommune 

vil bli fakturert for årlige finansutgifter 

over 

driftsbudsjettet.  Investeringsprosjekte

t vil derfor bli avsluttet.  

 3 675  -   2 613  

0125 Arkivrom Ferdig Mindreforbruk 
Arkivrom i depotarkivet ble ferdig 

våren våren/sommeren 2021. 
 375  -   375  

 



 
  

  

 

20/03802 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av 
driftsinntektene. Prognosen er en forbedring på 10 mill. kr fra regulert budsjett 
1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det 

forbedrede resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i 
samsvar med budsjettet.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold 

til tabell 1,2, 3 og 4. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
  

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart
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