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Saker til behandling

F-21/14
Gnr 27 bnr 6 - Gamle Mossevei - Forliksavtale - Innstilling til
formannskapet

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 13/04895-143
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 21/14 09.04.2014

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune godkjenner avtalen med Tonerud Transport AS.
2. Ås kommune betaler k.500 000,- i kompensasjon til Tonerud Transport AS
3. Selskapet avvikler all drift på eiendommen Gamle Mossevei 29 innen

30.4.2013

Ås, 31.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Endelig utkast - Forliksavtale
Vedlegg 2 - Økonomisk oversikt,
Vedlegg 3 - Kartutsnitt
Vedlegg 4 - Vurdering av trafikktellinger - Avdeling for vei, park, idrett og friluftsliv,
Vedlegg 5 - Vurdering Statens Vegvesen - Kryssløsning,
Vedlegg 6 - Vurdering gamle Mossevei - seksjonsleder vei, aprk, idrett, friluftsliv,
Vedlegg 7 - Støymålingsrapport Brekke & Strand Akustikk AS,
Vedlegg 8 - Kommuneoverlegens vurdering
Vedlegg 9 - FHis vurdering av støyplagene
Vedlegg 10 - Oversikt advokatutgifter

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Samtlige dokumenter i saken
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Vedtak i saken sendes til:
Representanter for de berørte naboer i Gamle Mossevei:

o Ola Sørhagen, Marius Brenden og Kjetil Olsen
Avtalepart/leietaker Tonerud Transport AS v/Ulf Tonerud

o Advokat Skjalg Røhne Halvorsen for Norges Lastebileierforbund
Hjemmelshaver/utleier Mesta Eiendom AS v/Anne Mette Klokkerud

o Advokat Johan Nyrerød Spiten for Thommesen advokatfirma

SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Det er ført forhandlinger mellom Tonerud Transport AS representert av NLF-advokat
Skjalg Røhne Halvorsen og Ås kommune representert av KS-advokat Øyvind Renslo.
Partene har kommet frem til en forliksavtale der Tonerud Transport AS frivillig flytter
fra eiendommen i Gamle Mossevei mot at Ås kommune gir kompensasjon til dekking
av deler av flytte- og reetableringskostnader (vedlegg 1)

Kompensasjonen vil utgjøre 25 % av de samlede flytte-og reetableringskostnadene.
(vedlegg 2).

Bakgrunn for saken:
Gnr. 27 bnr. 6, tidligere Follo vegstasjon i Gamle Mossevei 29 (vedlegg 3), eies av
Mesta Eiendom AS. Mesta Eiendom leier ut deler av sin eiendom til flere ulike
aktører, heriblant Tonerud Transport AS.

Tonerud Transport AS frakter blant annet fisk til utlandet. Omlasting av fisk skjer i
dag ved terminalen i Gamle Mossevei 29 der selskapet har hatt sin lagervirksomhet
siden 2009. I forbindelse med oppstart av virksomheten ble Mestas gamle saltlager
søkt bruksendret til kjøle- og fryselager. Tonerud skulle benytte dette til sin drift på
eiendommen. Tillatelse til bruksendring ble gitt høsten 2009. Søknaden ble fritatt fra
krav om nabovarsel på grunnlag av at innvendig bruksendring ikke ville berøre
naboene rundt.

Bruksendringen har vist seg å være i strid med reguleringsformålet på eiendommen.
Bruksendringen ble ikke konsekvensutredet da eiendommen også tidligere hadde
vært brukt til transport, lager, omlasting, vask av kjøretøy og parkering. Driften som
fulgte av tillatelsen har medført alvorlige endringer på eiendommen. Dette har i svært
stor grad har forringet tilværelsen til naboene rundt.

Naboene er plaget av støy og vibrasjoner fra Toneruds trailere og lastebiler som
kjører til og fra kjølelageret hele døgnet, også nattestid, i helger og helligdager. På
dette grunnlag har kommunen innhentet informasjon og uttalelser fra en rekke
instanser om forholdene i Gamle Mossevei.

Avdeling for vei, park, idrett og friluftsliv har foretatt trafikktellinger i Gamle Mossevei,
henholdsvis nord og sør for terminalområdet (vedlegg 4). Sør for terminalområdet ble
det registrert et gjennomsnitt på 88 vogntog i løpet av den aktuelle uken. Dette tilsier



Formannskapet09.04.2014 Side 4 av 6

12,5 vogner per dag i gjennomsnitt. Nord for terminalområdet ble det registrert hele
514 vogntog i løpet av den aktuelle uken. Dette tilsier et gjennomsnitt på hele 73,5
vogner i døgnet. Dette er høye tall på en vei omringetav eneboliger.

Statens Vegvesen har i tillegg vurdert at krysset Gamle Mossevei x fylkesvei 152,
Drøbakveien ikke er dimensjonert for den type trafikk Tonerud Transport genererer,
verken med hensyn til kjørefelt eller sporingskurve (vedlegg 5)

Videre uttales det fra seksjonsleder for vei, park, idrett og friluftsliv at heller ikke selve
veien Gamle Mossevei er egnet til den bruk Tonerud Transport genererer (vedlegg 6)
Det vises til at veien verken har riktig bæreevne eller bredde til å håndtere den
trafikken som forekommer der i dag. Det er blant annet umulig for to vogntog å
passere hverandre, og det er utfordrende for et vogntog og en vanlig personbil å
møte hverandre. Videre vises det til at Gamle Mossevei er en smal kommunal vei
som benyttes av ca. 32 skolebarn. Kombinasjonen av et meget høyt antall
trailerpasseringer i døgnet og disse skolebarna skaper en svært trafikkfarlig
situasjon.

Disse forholdene tilsier at Tonerud Transport ikke burde ha etablert seg i Gamle
Mossevei i utgangspunktet.

Avgjørende er likevel den støyøkningen Toneruds drift har skapt i området. Kort tid
etter at bruksendringstillatelsen ble gitt i 2009 kom de første klagene fra naboene. De
stilte seg uforstående til hvordan kommunen kunne fatte etvedtak av denne art uten
at naboer var varslet.

Naboene har siden Tonerud etablerte seg på eiendommen vært plaget av støy og
vibrasjoner fra den høye trailertrafikken i området som foregår både natt og dag,
også på helligdager. Når trailerne ankommer terminalen om natten møter de ofte en
stengt port, og parkerer derfor enten utenfor terminalområdeteller langs Gamle
Mossevei i påvente av å bli sluppet inn. De har ofte både motoren og
kjøleaggregatene sine i gang, noe som har medført alvorlige søvnforstyrrelser hos
naboene i området.

Videre benytter trailerne seg av en vaskehall på terminalområdet. Hallen er for liten til
å romme de største vognene og må derfor stå åpen under vasking. Støyen fra
høytrykkspyleren skaper en uutholdelig situasjon for naboene, og dette sammen med
støy knyttet til både trafikken og driften ellers på eiendommen har medført at
naboene ikke kan sove med vinduene sine åpne eller benytte seg av hagene sine.

Kommunen har i regi av Brekke & Strand Akustikk AS utført støymålinger i området
(vedlegg 7). Aktuell grenseverdi for støy følger av T-1442 og er på det høyeste satt til
Lden 55 dB.

Målinger som blant annet ble utført på naboeiendom Gamle Mossevei 25 viser at
gjennomsnittlig målt støy ligger på 57 dB, som er over grenseverdien på 55 dB.
Gamle Mossevei ligger ved E6 og støyrapporten presiserer at det er E6 som er den
dominerende støykilden. Det kommer likevel klart frem at målingene viser støybidrag
ut over det som kommer fra E6. Videre kommer det frem at disse støybidragene med
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sannsynlighetsovervekt stammer fra trafikken på Gamle Mossevei, og dermed
kommer fra Toneruds drift.

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug (vedlegg 8) og Folkehelseinstituttet (vedlegg 9)
har foretatt helsemessige vurderinger av støyrapporten.

Kommuneoverlegen vektlegger at støy kan virke som en stressfaktor og få alvorlige
konsekvenser for helsen, både psykisk og fysisk. Videre kan støy medføre reelle
fysiske forandringer i kroppen, samt hjertesykdom. I forbindelse med langvarig
søvnløshet kan også støy medføre utmattelse og depresjon, og trafikken rundt
Gamle Mossevei kan også få konsekvenser som luftveissykdommer, allergi, kvalme,
og hodepine. På grunnlag av de fysiske og mentale plagene som naboene blir utsatt
for, fraråder derfor kommuneoverlegen at Tonerud Transport får fortsette sin drift på
eiendommen.

Folkehelseinstituttet slutter seg til kommuneoverlegens vurdering og konklusjon. Det
vises til tidligere nevnte T-1442 med de anbefalte støygrenser for industri, og det
faktum at flere boliger allerede ligger i gul støysone på grunn av støy fra E6. Det
vektlegges at støy fra Toneruds drift gir et bidrag til økte verdier og at naboenes
reelle opplevelse av både støy og vibrasjoner må tillegges betydning til tross for at
grenseverdiene ikke er vesentlig overskredet. Folkehelseinstituttet konkluderer med
at den støyen naboene i Gamle Mossevei opplever daglig, vil kunne gi økt risiko for
stressrelaterte helseplager.

På grunn av de plager Toneruds drift har påført naboene forsøkte kommunen å
omgjøre bruksendringstillatelsen i 2012/2013. Vedtak om omgjøring ble imidlertid
opphevet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus på grunnlag av saksbehandlingsfeil
fra kommunens side. Saken ble dermed nullstilt.

Naboene er utmattet og frustrert over den situasjonen de har vært i siden 2009 og
krever nå at det settes inn tiltak umiddelbart for å få stanset Toneruds drift.

Kommunen har vært i forhandlinger med Tonerud Transport AS om å inngå en
forliksavtale. Forslaget medfører at Tonerud Transport frivillig avvikler sin drift og
flytter fra eiendommen innen 30.04.2014, mot at kommunen gir kompensasjon lik
25 % av flyttekostnadene, i alt 500.000 kroner.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser forholdene i saken som svært alvorlige. Utfra innhentet
dokumentasjon er det helt klart at naboene i området daglig blir utsatt for store
påkjenninger. Det er derfor viktig at denne saken blir avklart så raskt som mulig, for
å unngå fraflytting - noe som er varslet.

Ny behandling av bruksendringstillatelsen med et eventuelt nytt omgjøringsvedtak vil
ta svært lang tid. Det vil som forrige gang bli klagebehandling og deretter ny politisk
sak før den kan oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for ny endelig
avgjørelse.
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Rådmannen erkjenner den størrelsesorden det her er snakk om, og det faktum at
kompensasjon på kr 500.000 ikke er fordelaktig fra et økonomisk ståsted.

Rådmannen mener likevel at en forliksavtale der kommunen dekker 25 % av
flyttekostnadene vil være en fornuftig løsning, som vil spare kommunen for ytterligere
utgifter og advokatomkostninger, samt videre beslag på saksbehandlingsressurser i
denne saken.

Konsekvenser av at kompensasjon ikke gis
Dersom kompensasjon ikke gis, vil saken på ny måtte behandles som en normal
omgjøringssak etter forvaltningsloven § 35. Ved omgjøring vil vedtaket med stor
sannsynlighet påklages av Tonerud Transport, og det vil bli opprettet klagesak til ny
politisk behandling. Kommunen vil da få behov for ytterligere advokatbistand. Om
vedtaket blir opprettholdt oversendes saken til Fylkesmannen. Dersom
Fylkesmannen stadfester omgjøringsvedtaket vil Tonerud Transport måtte flytte fra
eiendommen. Sannsynligheten for at Tonerud Transport vil rette erstatningskrav mot
kommunen for dekking av flyttekostnader er da svært stor. Rådmannen mener derfor
at en forliksavtale på vilkår av at ingen av partene har utestående krav mot
hverandre er den mest heldige løsningen i denne saken.

Økonomiske konsekvenser av kompensasjonsutbetaling
Ås kommune har allerede utbetalt 181.000 kroner i advokatomkostninger til KS-
advokatene i denne saken (vedlegg 10). Det må påregnes tilsvarende utgifter ved
videre behandling av saken, da det forventes klagebehandling i etterkant av et
eventuelt omgjøringsvedtak. Dette kommer da i tillegg til et sannsynlig
erstatningskrav fra Tonerud Transport AS som følge av driftsavvikling. Det er også
påløpt kostnader ve støy- og vibrasjonsmålinger. Det er utregnet at hele flytte- og
reetableringsprosessen til transportselskapet vil komme på 2.000.000 kroner
(vedlegg 2). Rådmannen vurderer således at en utbetaling på 25 % av denne sum,
fastsatt på vilkår av at partene deretter ikke vil ha utestående krav mot hverandre, er
forsvarlig.

Konklusjon:
Etter en konkret vurdering av forholdene finner Rådmannen at saken nå bør
avsluttes med at formannskapet vedtar utbetaling på kr. 500.000 til Tonerud
Transport AS mot at deres drift i Gamle Mossevei avvikles innen 30.04.2014.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning.
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