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Utv.sak nr 24/07 
R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-
BRÅTE 
 
 
 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen 

 
Arkivnr: REG R-210 Saknr.:  02/140 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 20/02 21.03.2002 
Hovedutvalg for teknikk og miljø / 19.09.2002 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 32/06 27.04.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 24/07 22.03.2007 
Kommunestyret /  
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 22.03.2007: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 30, 
jfr. § 27-2, vedtar Ås kommune privat forslag til reguleringsplan for Follo Golfpark på vest-
Bråte, som vist på kart datert 01.03.2006, med reguleringsbestemmelser, datert 01.03.2006, 
revidert 27.02.2007.  
 
Rådmannen i Ås, 09.03.2007 
 
 
Per Albert Kierulf        Arnt Øybekk 
Rådmann         Teknisk sjef 
 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.04.2006: 
 
Ingunn Taksdal (SV) fremmet følgende forslag: 
Det vurderes tatt inn i reguleringsbestemmelsene betingelser knyttet til trafikksikring av 
Kroerveien ved Rustad skole. 
 
SV’s forslag følger saken. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.04.2006: 
 
Det vurderes tatt inn i reguleringsbestemmelsene betingelser knyttet til trafikksikring av 
Kroerveien ved Rustad skole. 
 
SV’s forslag følger saken. 
 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.03.2002: 
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John Morken foreslo: 
Saken utsettes til det er utarbeidet fylkesdelplan for golfbaner. 
 
Votering: 
John Morkens forslag falt mot 4 stemmer: SP, SV, V, KRF. 
Innstillingen ble vedtatt med 5 stemmer. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.03.2002: 
 
1. Under henvisning til saksutredningen og til plan- og bygningslovens § 30 har ikke det faste 

utvalget for plansaker innvendinger mot at det igangsettes planarbeid for golfbane på 
gården Vest-Bråte i Ås kommune, under forutsetning av at det også igangsettes tilsvarende 
planarbeid på gården Tannum i Vestby.  

Det tas forbehold om at det ikke kommer innsigelser til golfbanen i forslage t til revidert 
kommuneplan for Ås, som nå er inne i sluttbehandlingen. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Tidligere politisk behandling: 
I henhold til kommuneplanen for Ås, arealdelen 2002 – 2012, vedtatt av Ås kommunestyre 
11.12.2002, er landbrukseiendommen Vest-Bråte i Kroer, båndlagt med henblikk på 
regulering til golfbane, sammen med del av eiendommen Tannum i Vestby. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

• Det faste utvalget for plansaker 1. gang 
• Offentlig ettersyn 
• Det faste utvalget for plansaker 2. gang 
• Kommunestyret  

 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Oversiktskart 
2. Reguleringskart, datert 01.03.2006 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 01.03.2006, revidert 27.02.2007. 
4. Planbeskrivelse, datert 01.03.2006 
5. Tiltaksbeskrivelse 
6. Illustrasjonsplan 
7. Uttalelse datert 19.12.2005 fra Akershus fylkeskommune 
8. Uttalelse/innsigelse datert 28.06.2006 fra fylkeslandbruksstyret 
9. Uttalelse datert 08.02.2007 fra Fylkesmannen, landbruksavdelingen  
10. Planbeskrivelse, revidert 16.10.2006. 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Berørte parter. 



  Sak 24/07 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn – tidligere behandling: 
I forbindelse med kommuneplanbehandlingen i 2001 – 2002 fremmet Nils Julius Bråthe, 
eieren av Vest-Bråte i Kroer, gnr 78 bnr 1 og 2, forslag til etablering av golfbane på sin 
eiendom, sammen med eieren av Tannum gård i Vestby. Hensikten har vært å etablere en 18-
hulls golfbane på et samlet areal i Ås og Vestby på ca 700 dekar. Se vedlegg 1. 
 
Planarbeid ble igangsatt i Ås og Vestby kommuner. Arbeidet ble imidlertid lagt til side, da 
markedet for nye golfbaneanlegg ble mindre gunstig. Det faste utvalget for plansaker i Ås 
godkjente i stedet et midlertidig golfanlegg, en treningsbane, i møte 04.12.2003, i påvente av 
en ”ny vår” for et fullverdig anlegg. 
 
Nytt initiativ kom i 2005, og eierne ønsket å etablere et mindre anlegg med 9 hull i Ås og 
Vestby kommuner. Omfanget av planområdet ble ytterligere redusert, slik at arealet i Vestby 
ble tatt ut, blant annet for å unngå kravet om konsekvensutredninger.  
Kulturmyndighetene i Akershus fylkeskommune har foretatt registreringer i planområdet. Se 
vedlegg 7. 
Kulturminneregistreringer på Vestby-siden av kommunegrensen viste at dette området hadde 
stort potensial for kulturminner, slik at det ble krav om konsekvensutredning dersom arealet i 
Vestby skulle reguleres. Registreringene i Ås viste ikke tilsvarende behov for 
konsekvensutredninger. 
 
Beskrivelse av planforslag: 
Planforslaget er utarbeidet av Landskapsarkitektene Berg og Dyring A.S. Tiltakshaver er Follo 
Golfpark v/Nils J. Bråthe, og partner er Hans Tannum (Vestby). 
Siv.ing. Jan Sigurd Pettersen har utarbeidet tiltaksbeskrivelse. Oppstart av planarbeid ble 
varslet 18.11.2005.  
 
Planområdet er på nærmere 180 dekar og består av omtrent like deler dyrket mark og 
skogsmark. Området grenser i vest og sør til kommunegrensen mot Vestby, i nordvest og nord 
mot landbrukseiendommen Granerud, gnr 78 bnr 3, og resten av Vest-Bråte gård. I øst grenser 
området mot Sør-Bråte, gnr 79 bnr 3. Atkomst er fra øst, fra fylkesveien. 
Det vises ellers til nærmere beskrivelse i vedlegg. 
Det er utarbeidet detaljerte reguleringsbestemmelser. 
Se vedlegg 2, 3, 4, 5, 6 og 10. 
  
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Golfbanen er blitt vesentlig mindre enn det som opprinnelig var planlagt. Dermed er også 
konsekvensene for miljøet redusert vesentlig. Det er ikke innkommet vesentlige innvendinger 
til planen, men det er uttrykt en bekymring med hensyn til at den truede fuglearten åkerrikse er 
observert i dette området. Dette hensynet må forutsettes ivaretatt gjennom planbehandlingen. 
Se vedlegg til tiltaksbeskrivelsen. Området ligger innenfor det båndlagte området i 
kommuneplanen. Teknisk sjef foreslår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I samsvar med vedtaket i det faste utvalget for plansaker 27.04.2006 ble planforslaget lagt ut 
til offentlig ettersyn i tiden 16.05.2006 – 23.06.2006. Planforslaget ble også sendt berørte 
parter til uttalelse. Fristen for Fylkesmannens landbruksavdeling ble senere forlenget til 



  Sak 24/07 

30.06.2006 på grunn av behandlingen i fylkeslandbruksstyret. Det innkom følgende 
bemerkninger: 
 
1. Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling (16.05.2006) viser til at det 

ikke er registrert fornminner i området. Fylkesrådmannen ber om at de som skal gjøre 
arbeidet i marken, gjøres særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i 
området. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tiders kulturminner. 
Fylkesrådmannen er positiv til planforslaget som er i samsvar med vedtatt kommuneplan 
og gjeldende fylkesplan/fylkesdelplaner, og har ingen ytterligere merknader. 

2. Statens vegvesen (13.06.2006) registrerer av hovedutvalgets vedtak at det skal vurderes 
tatt inn betingelser knyttet til trafikksikring av Kroerveien ved Rustad skole. Statens 
vegvesens handlingsprogram 2006 – 2009 har ikke foreslått prioritert midler til 
trafikksikkerhetstiltak på den aktuelle veistrekningen. Det er i perioden 1997 – 2006 ikke 
registrert noen politirapporterte ulykker på strekningen forbi Rustad skole.  

3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen (29.06.2006), viser til at 
fylkeslandbruksstyret behandlet saken i møte 28.06.2006, og at det ble fremmet innsigelse 
til deler at planforslaget. Innsigelsene gikk ut på: 

• Tiltak (parkeringsplasser og vei) som medfører varig/irreversibel omdisponering av 
dyrka og dyrkbar jord. 

• Mangler i reguleringsbestemmelsene når det gjelder hensyn til kulturlandskap og 
bevaring av matjord og jordressurser, omfang av tiltak/inngrep ved anlegg og drift 
av golfbanen. 

• Ufullstendige reguleringsbestemmelser når det gjelder tilbakeføring til 
landbruksformål/jordbruksdrift dersom driften av golfbanen opphører eller 
samfunnsmessige forhold tilsier at matproduksjon må gjenopptas. 

• Reguleringsbestemmelse som tillater oppføring av bygninger/anlegg på inntil 1000 
m2 innen driftområdet S3 er i strid med formålet med planen. 

 
Se vedlegg 8.  

 
Forslag til endringer i planbestemmelsene: 
På bakgrunn av innsigelsene justerte landskapskapsarkitektene Berg & Dyring i eksp. av 
30.10.2006 planbestemmelsene og planbeskrivelsen i retning av fylkeslandbruksstyrets 
uttalelse. 
 
Landbrukssjef Svein Skøien uttalte i brev av 06.11.2006 blant annet følgende: 
”Jeg synes dette tar tilstrekkelig hensyn til vern av dyrket jord og biologisk mangfold. Jeg er 
usikker på om det er nødvendig å sende rapporter til Ås kommune hvert år. Det bør vel 
kanskje heller være krav om en miljøplan/internkontrollsystem som Ås kommune kan kreve 
innsyn i ved behov.”  
 
I eksp. av 07.12.2006 sendte bygnings- og reguleringssjefen saken tilbake til Fylkesmannens 
landbruksavdeling, med kommentar om at de foreslåtte endringene ivaretar de rimelige krav til 
en golfbane.  
 
Fylkesmannen v/landbruksavdelingen svarte imidlertid i brev av 08.02.2007 at 
planbestemmelsene fortsatt ikke var helt tilfredsstillende og bad om ytterligere forbedringer. 
Se vedlegg 9. 
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Etter møte mellom bygnings- og reguleringssjefen og landskapsarkitekt Gunvor Huseby hos 
Berg & Dyring ble et nytt forslag oversendt til kommunen 28.02.2007. Planbestemmelsene var 
nå så langt som man kunne se, i tråd med forslag og anbefalinger fra fylkesmannen. Se 
vedlegg 3 og 10.   
 
Kommentarer med konklusjon og begrunnelse: 
Til bemerkning 1 (Fylkeskommunen): 
Kommentaren tas til etterretning.   
 
Til bemerkning 2 (Statens vegvesen): 
Det er ikke foretatt ytterligere vurderinger av hvilken følge en golfbane vil ha for trafikken 
forbi blant annet Rustad skole, jfr. også kommentaren fra vegvesenet. Golfbanen er av 
beskjeden størrelse, foruten at den ligger så lang unna skolen at trafikken til/fra golfbanen vil 
fordele seg på flere veier. Planlagt og igangsatt boligbygging i Kroer, ved Danskerud og på 
Bjørnebekk vil bety vel så mye trafikk som en liten golfbane. Enhver økt virksomhet i området 
vil imidlertid bety trafikkøkning, og det kan være grunn til å se på trafikksikkerheten i 
nærheten av Rustad skole, uavhengig av golfbanen. 
 
Til bemerkning 3 (Fylkesmannens landbruksavdeling/fylkeslandbruksstyret):  
Med de siste justeringene av planbestemmelsene anses fylkeslandbruksstyrets krav å være 
oppfylt. Når det gjelder størrelse på bebyggelse, dreier det seg om totalt bebygd areal, ikke 
tillegg til dagens bebyggelse. En golfbane vil uansett bety endringer i naturlandskap og 
kulturlandskap. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget foreslås vedtatt. Før kommunestyrets behandling forutsettes det at 
fylkeslandbruksstyrets innsigelser er frafalt.  
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Utv.sak nr 25/07 
R-243 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV VINTERBRO 
NÆRINGSPARK -  
UTVIDELSE AV NÆRINGSTOMT 
 
 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen 

 
Arkivnr: REG R-243 Saknr.:  06/306 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 100/06 16.11.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/07 22.03.2007 
Kommunestyret /  
 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 22.03.2007: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27- 2 vedtar 
Ås kommune forslag til endret reguleringsplan for del av Vinterbro næringspark, som vist på 
kart datert 03.11.2006, med reguleringsbestemmelser, revidert 07.03.2007. 
 
Rådmannen i Ås, 07.03.2007 
 
 
Per Albert Kierulf        Arnt Øybekk 
Rådmann  Teknisk sjef 
     
     
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.11.2006: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.11.2006: 
 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar 
det faste utvalget for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan 
for del av Vinterbro næringspark, som vist på kart datert 03.11.2006, med 
reguleringsbestemmelser, datert 03.11.2006. 
 
Saken sendes dessuten berørte parter til uttalelse. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
• Det faste utvalget for plansaker 1. gang 
• Det faste utvalget for plansaker 2. gang 
• Ås kommunestyre 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Brev av 23.01.2006 fra Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS 
2. Situasjonskart med foreslått utvidelse 
3. Brev av 16.02.2006 fra Olav Breivik 
4. Reguleringskart, datert 03.11.2006 
5. Reguleringsbestemmelser, revidert 07.03.2007 
6. Oversiktskart 
7. Gjeldende reguleringsplaner  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Akershus fylkeskommune, Avd. for regional utvikling, Schweigaards gate 4, 0185 OSLO 
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO 
• Arkitekthuset Knut H. Knudtsen, Postboks 117, 1431 ÅS 
• 104/29 og 104/30 – Olav Peder Breivik, Nummestad, 1827 HOBØL 
• 104/26 – LIDL Norge NUF, Postboks 673, 1401 SKI 
• 104/19 – International Enterprises, Brunstad, 3159 MELSOMVIK 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Reguleringsmessige forhold: 
Området inngår i reguleringsplanen for Vinterbro Næringspark (R-159 - område N2), godkjent 
i Ås kommunestyre 02.04.1997, og en mindre del i reguleringsplanen for Vinterbro 
Næringspark (R-160 - område N3), godkjent i Ås kommunestyre 09.12.1998. I det sistnevnte 
planområdet har LIDL sitt hovedlager. 
Området som søkes endret, er i reguleringsplanen regulert til næringsformål, friområde – park 
og veiareal. Næringsarealet er gitt betegnelsen T6 og består av to tomter, gnr 104/29 og 
104/30. De har arealer på henholdsvis 5744 m2 og 9023 m2. 
   
Bakgrunn for forslag til endring: 
I eksp. av 23.01.2006 har Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS på vegne av Olav Breivik 
fremmet forslag til mindre vesentlig endring av deler av reguleringsplanene for Vinterbro 
Næringspark, ved at parkeringsarealet tilhørende felt T6 utvides østover og sørover med ca. 3 
dekar. Utvidelsen sørover berører den sist vedtatte planen. Se vedlegg 1 og 2. 
 
Begrunnelsen framgår av brev datert 16.02.2006 fra Olav Breivik, som påpeker behovet for 
mer parkering. Se vedlegg 3. 
 
Tidligere behandling: 
Ås kommune vedtok 28.01.2003 mindre vesentlig endring av reguleringsplanen ved at ca. 500 
m2 av det regulerte parkområdet ble regulert inn i næringsarealet til parkering. 
 
Forhåndsvarsling – innkomne bemerkninger: 
Kommunen har vurdert endringsforslaget som så vidt stort at det må behandles som en 
vesentlig reguleringsendring. Forslaget til planendring ble varslet i eksp. av 07.07.2006. Det 
innkom følgende forhåndskommentarer: 
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1. Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling, (04.09.2006) påpeker at det ikke 
er registrerte fornminner i området. Fylkesrådmannen er enig med bygnings- og 
reguleringssjefen i at parkeringsarealet bør få en best mulig parkmessig behandling dersom 
utvidelsen aksepteres.  
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen (31.08.2006), sammen med 
Miljøvernavdelingen og Beredskapsstaben forutsetter at reguleringsformålet for 
næringsområdet som helhet er i tråd med overordnede planer, og at bruken av næringsområdet 
ikke skal endres i ny reguleringsplan. De er enig i at det er uheldig med en bit for bit 
utbygging av parkeringsareal og anbefaler at kommunen og søker vurderer parkeringsbehov 
opp mot muligheten for kollektivtransport eller andre løsninger. Det vises også til at 
endringsforslaget er i strid med kommuneplanen. Kommunen bør vurdere om saken kan skape 
presedens for lignende saker. Det bes også om at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
Beskrivelse av planforslag: 
Forslaget til endring innebærer en utvidelse av næringsområde T6 med ca. 3 dekar, i tillegg til 
de ca. 0,5 dekar som ble godkjent i 2003. Utvidelsen tas fra det regulerte friområde/parkbeltet 
i plan nr. R-159 og R-160. I tillegg til dette foreslås det en endring av veien vest for 
næringsområdet, slik at veien i området R-159 og R-160 reguleres slik den allerede er justert 
og opparbeidet. For oversiktens skyld er det foreslått at hele område T6 inngår i forslaget til 
endret reguleringsplan. Utvidelsesområdet går inn på arealer som eies av Ås kommune og 
LIDL Norge, henholdsvis gnr 104 bnr 16 og gnr 104 bnr 26. Byggegrensene i planområdet 
utvides ikke. Det lages reviderte bestemmelser for reguleringsplanen. Se vedlegg 4 og 5. 
 
Kommentarer til beme rkninger og planforslag: 
At man nå ønsker en vesentlig større utvidelse av parkeringen, betyr at parkeringsbehovet ble 
sterkt undervurdert da det ble søkt om å bygge ut området, noe som også administrasjonen 
påpekte. Ved revisjonen i 2003 aksepterte likevel kommunen utvidelsen for å løse 
virksomhetens problem.  
 
Når man nå ønsker en vesentlig større utvidelse i tillegg, må man igjen avveie 
næringsinteresser mot ”grønne” interesser, da friområdet er ment å danne et grønt innslag i 
området. Det er lite heldig at slike endringer presses fram i ettertid. På den annen side er 
området i dag skrint bevokst med grantrær, og det kan hevdes også nå at utvidelsen i liten grad 
berører viktige interesser på dette stedet.  
 
Dersom en slik utvidelse av næringsarealet aksepteres, forutsettes det en best mulig 
parkmessig behandling av parkeringsarealet.  
 
Det er ellers ikke realistisk å regne med effektiv kollektivtrafikk før hele veisystemet i 
Vinterbroområdet er opparbeidet mellom Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset. Også da må 
man regne med behov for store parkeringsarealer. Det er uheldig at eieren inngår avtaler med 
nye brukere uten først å beregne parkeringsbehovet. Dermed kommer kommunen i en form for 
tvangssituasjon for å endre planen. 
 
Næringsvirksomheten i område T6 er ellers i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
Endringen i forhold til kommuneplanen er ikke stor, selv om endringen defineres som en 
vesentlig endring av reguleringsplanene.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
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Planområdet er vurdert i forhold til faktorer som trafikk, fare for flom eller ras. Det er ikke 
registrert forhold som skulle tilsi spesiell beredskap, bortsett fra inngjerding av området der 
det er fare for å falle utfor bratte skrenter. Disse delene av området er i hovedsak allerede 
inngjerdet. Dette er heller ikke et område med mye fotgjengertrafikk, da det dreier seg om et 
rent næringsområde. Det er allerede opparbeidet gang- og sykkelvei langs hovedveien 
gjennom området, og det er lagt til rette for framtidig busstrafikk gjennom opparbeidede 
busslommer. Når det gjelder eventuelle inngrep i sårbar natur, må det nevnes at det aktuelle 
friområdet ikke har store landskapskvaliteter eller kvaliteter med hensyn til vegetasjon, selv 
om det er uheldig om området mister for mye av grøntarealer. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det er uheldig med en bit for bit-reduksjon av parkbeltet. Endringene er likevel ikke ansett 
som så uheldige at de frarådes. Det foreslås at planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtaket i det faste utvalget for plansaker i møte 16.11.2006 ble saken lagt ut til 
offentlig ettersyn i tiden 05.12.2006 – 25.01.2007. Saken ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse. Det innkom følgende bemerkninger: 
 
3.  Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen (13.12.2006) viser til at det ikke er 
registrert kulturminner i området. Kommunen bes tilse at planen oppfyller kravet til universell 
utforming, dvs. at det er tilgjengelighet for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn 
hørsel, forståelse, samt nedsatt tolerense mot forurensning og allergifremkallende stoffer, 
sikres i den grad det er mulig både inne og ute. Det er et nasjonalt mål at planleggingen virker 
inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på likestilt måte. 
  
4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen (25.01.2007) har ingen nye 
merknader til saken. 
 
Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Dette er et område som i stor grad er utbygd. Reguleringssaken dreier seg hovedsakelig om 
utvidet parkeringsareal. Universell utforming i dette tilfelle vil derfor i første rekke dreie seg 
om tilfredsstillende bilplasser for de fleste grupper, og forbindelsen mellom bilplass og 
bebyggelse. Det foreslås imidlertid følgende tillegg til reguleringsbestemmelsene: 
Ved utforming av bebyggelse og opparbeiding av utearealer skal universell utforming legges 
til grunn. Det vises til rundskriv T-5/99 B ”Tilgjengelighet for alle”. 
 
Siden det ikke er innkommet andre vesentlige kommentarer, anbefales det at forslaget til 
endret reguleringsplan, med forannevnte tillegg til reguleringsbestemmelsene, vedtas.. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 26/07 

 

 
Utv.sak nr 26/07 
R-226 - REGULERINGSPLAN FOR VINTERBRO NÆRINGSPARK N4 
- KLAGE PÅ VEDTATT PLAN 
 
 
Saksbehandler:  Eva Merete Lunde 

 
Arkivnr: REG R-226 Saknr.:  04/264 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/04 10.06.2004 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 119/04 21.10.2004 
Kommunestyret 93/04 03.11.2004 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/06 14.09.2006 
Kommunestyret 57/06 27.09.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 26/07 22.03.2007 
 

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 22.03.07: 
I medhold av plan- og bygningslovens § Med henvisning til saksutredningen, vedtar det faste 
utvalget for plansaker å ta klagen til følge og vedtar i medhold av plan- og bygningslovens   § 
28-1 mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Vinterbro næringspark, endret 
byggegrense mot E 18, som vist på kart datert 08.03.2007.  

Ås, 08.03.07 
 
Arnt Øybekk      Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef Bygnings- og reguleringssjef 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 14.09.2006: 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Før behandling i kommunestyret tas sørøstre atkomst ut av planen. Bestemmelser om atkomst 
til alle deler av feltet fra vest tas inn. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
SV’s forslag ble nedstemt 6 - 2 (SV). 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 14.09.2006: 
Under henvisning til saksutredningen med vedlegg og til vedtak i kommunetyremøte 10.05.06 
om å gjenoppta og sluttbehandle ovennevnte reguleringsplan, vedtar Ås kommune privat 
forslag til reguleringsplan for Vinterbro Næringspark N4 som vist på kart datert 28.08.06 med 
reguleringsbestemmelser datert 02.04.04, sist revidert 31.08.06. 
 
Behandling i Kommunestyret 03.11.2004: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret 03.11.2004: 
Under henvisning til saksutredningen, til formannskapets vedtak i sak 08/04 av 14.01.04 og til 
kommuneplan for Ås 2002-2012 arealdelen, vedtar det faste utvalget for plansaker å stille i 
bero behandlingen av privat forslag til reguleringsplan for Vinterbro Næringspark N4. 
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Saken vurderes på ny i påvente av neste rullering av kommuneplanen. 
 
Tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplanen ble vedtatt av Ås kommunestyre 27.09.06 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Behandlingsrekkefølge: 
Det faste utvalget for plansaker 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Oversiktskart 1:10 000 datert 01.09.06 
2. Reguleringskart 1:2000 (forminsket) datert 28.08.06 
3. Brev fra Statens vegvesen datert 06.11.06 
4. Brev fra Statens vegvesen datert 30.01.07 
5. Brev fra Statnett datert 22.01.07 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Brev fra Ås kommune til Statens vegvesen og Statnett datert 21.12.06 
2. Reguleringskart i farger 1:1000 
3. Utskrift av møtebok fra kommunestyrevedtak 
4. Sakens øvrige dokumenter 

 
Utskrift av saken (med klageadgang) sendes til: 
Statens vegvesen region øst, postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer 
Statnett SF, postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo 
 

SAKSUTREDNING 
Fakta i saken 
Reguleringsplan for Vinterbro næringspark N4 ble vedtatt av Ås kommunestyre i møte 
27.09.06. Arbeidet med reguleringsplan for dette området ble påbegynt våren 2004. I 
forbindelse med forhåndsvarsling av planarbeidet gjorde Statens vegvesen oppmerksom på at 
byggegrensen mot E 18 skal være 100 m. Kommunestyret vedtok imidlertid 03.11.04 å stille 
planarbeidet i bero til inneværende kommuneplanrullering.  
 
Kommunestyret vedtok i møte 10.05.06 å gjenoppta og sluttbehandle reguleringsplanen. Både 
plankart og reguleringsbestemmelser er blitt betydelig revidert. Planen legger til rette for 
oppføring av næringsbygg sør for LIDL-tomta nordvest for det nye Nygårdskrysset.  
 
Klage på vedtatt plan 
I forbindelse med kunngjøring av kommunestyrets vedtak, mottok kommunen uttalelse fra 
Statens vegvesen datert 06.11.06 hvor de viste til kunngjøringen og gjorde oppmerksom på at 
byggegrensen mot E 18 var endret fra 100 m til ca 50 m. Vegvesenet forutsatte at denne 
”feilen” ble korrigert og har i et senere brev datert 30.01.07, (se vedlegg 4) gjentatt at de 
klager på vedtatt reguleringsplan ut ifra at byggegrensen mot E 18 er redusert fra 100 m til ca. 
50 m. Byggegrensen i vedtatt plan er bare vist mot en lokal kjørevei og er 15.2 m fra midten 
av denne. Byggegrensen har konsekvenser for den østre delen av planområdet, tomt C, et areal 
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som er makeskiftet med Statnett. Vegvesenet uttrykker i sistnevnte brev at de opplever et press 
på arealer inntil hovedveinettet med ønske om å bygge så nær veien som mulig. I randsonene 
langs viktige veier i Akershus oppleves i dag stadig økende miljøproblemer. Det vises til at 
statlige myndigheter gjennom retningslinjer og politiske signaler har pekt på viktigheten av 
tilpasning mellom vei og omgivelser. Ved regulering av nye byggeområder er det derfor viktig 
å blant annet ta hensyn til god landskapstilpasning og nedtoning av bygningers eksponering, se 
vedlegg 4. 
 
Vurdering  
Etter å ha mottatt vegvesenets uttalelse til kunngjøringen av kommunestyrevedtaket, se 
vedlegg 3, skrev bygnings- og reguleringssjefen i brev datert 21.12.06 til de to partene som var 
berørt av spørsmålet om byggegrense; Statens vegvesen og Statnett. Brev fra Statnett, vedlegg 
5, kan tolkes som om endring av vedtatt byggegrense ikke vil ha noen praktisk betydning for 
deres fremtidige utnyttelse av tomta. I brevet fra Statens vegvesen ble klage på 
kommunestyrets planvedtak opprettholdt. 
 
Etter samtale med fylkesmannens juridiske avdeling, er en endring av byggegrensen fra ca 50 
m til 100 m mot E18 i reguleringsplan for Vinterbro næringspark N4 av mindre vesentlig 
karakter. Saken kan dermed behandles av det faste utvalget for plansaker. 
 

Konklusjon 
Teknisk sjef foreslår på bakgrunn av saksutredningen at det faste utvalget for plansaker tar 
klagen fra Statens vegvesen til følge og foretar en mindre vesentlig endring av reguleringsplan 
for Vinterbro næringspark N4. Mindre vesentlige endringer kan endelig vedtas av det faste 
utvalget for plansaker. Byggegrense mot E 18 skal settes til 100 m. 
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ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 27/07 

 

 
Utv.sak nr 27/07 
R-241 - REGULERINGSPLAN FOR ÅS STADION 
 
 
 
Saksbehandler:  Eva Merete Lunde 

 
Arkivnr: REG R-241 Saknr.:  06/1270 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/07 22.03.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Kommunestyret /  
 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 22.03.07: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar det faste utvalget for plansaker å legge ut 
til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ås stadion 
som vist på reguleringskart 1:1000 datert 12.03.07. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater, grunneiere og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
 
Ås, 09.03.07 
 
 
Arnt Øybekk     Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Det faste utvalget for plansaker 1. gang 
Det faste utvalget for plansaker 2. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Oversiktskart 1:10 000 datert 09.03.07 
2. Reguleringsplankart 1:1000 datert 12.03.07 
3. Reguleringsbestemmelser 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

1. Forhåndskommentarer 
2. Sakens øvrige dokumenter 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Adressater ifølge egen liste 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er i første rekke å legge til rette for bygging av en 
treningshall på nordvestre del av stadionområdet. I tillegg er det behov for å utarbeide ny 
reguleringsplan for hele idrettsanlegget.  
 
Planstatus  
Deler av planområdet har vært omfattet av reguleringsplan for et område med idrettsanlegg 
på Aschjemskogen, stadfestet 24.02.56. Denne planen er svært uegnet som styringsverktøy for 
dagens utvikling i området. Det tilgrensende området mot vest omfattes av reguleringsplan for 
industri- og boligområde i området Langbakken/Aschjemskogen, stadfestet 18.06.76. 
I gjeldende kommuneplan for Ås 2002-2012 er området disponert til idrettsanlegg og 
grøntstruktur i byggeområder.  
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet innbefatter Ås stadion med kunstgressbane, grusbane og treningsbane, 
eksisterende klubbhus nord i området samt tennisbaner med klubbhus og Ås kommunes 
velferdsbygg sør i området. I planområdets østre del er det øst for Idrettsveien i dag en gruset 
parkeringsplass og miljøstasjon. Planområdet er på i alt ca. 57 dekar.  
 
Det skal legges til rette for oppføring av en treningshall i tilknytning til treningsbanen vest for 
klubbhuset i nord. 
 
Beskrivelse av planen 
Planområdet er foreslått regulert til i hovedsak til friområde/ idrettsanlegg, friområde/ park 
samt offentlige trafikkområder, herunder kjørevei, fortau og parkeringsplasser og område for 
allmennyttig formål (miljøstasjon). Innenfor område avsatt til idrettsanlegg inngår 
eksisterende baner og bygninger i planforslaget. På plankartet er det foreslått byggegrenser 
rundt eksisterende bygg. Foreslåtte byggegrenser legger ikke opp til vesentlig utvidelse av 
disse. I tillegg er det foreslått byggegrenser for planlagt ny treningshall vest for klubbhuset og 
for eventuell flytting av tennisklubbens lokaler i søndre del av planområdet.  
 
I planområdets østre del er eksisterende kjørevei foreslått regulert til offentlig trafikkområde/ 
kjørevei med fortau på vestre side. Parkeringsplassen er foreslått oppmerket og regulert til 
parkering for inntil 85 biler. Miljøstasjonen er foreslått flyttet inntil kjøreveien. Grøntarealet 
som omkranser plassen er foreslått regulert til park.   
 
Samfunnssikkerhet 
Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet. Området er vurdert i forhold til 
risikofaktorer som veitrafikk, eksplosjon, radonforekomst, støy og forurensning av vann eller 
grunn. Det er ikke registret forhold som krever spesiell beredskap. Den søndre delen av 
treningsbanen i vest der det planlegges å bygge ny treningshall, ligger imidlertid på 
fyllmasser, noe som kan være risikofylt med tanke på fundamentering av nybygg. Av denne 
grunn må det foretas sjekk av grunnforhold før oppføring av treningshall. 
 
 
Forhåndskommentarer 
Det ble varslet om igangsetting av reguleringsplanarbeid i brev til berørte parter datert 
02.06.06 og annonse i avisene 13.06.06. Det har kommet inn følgende uttalelser: 
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1. Hafslund Nett (14.06.06) 
Hafslund Nett opplyser at de har høy- og lavspentkabelanlegg delvis innenfor 
planområdet. Det antas at disse ikke vil bli direkte berørt av tiltaket. De ber om at arealer, 
forutsetninger for bygging av strømforskyningsanlegg og anleggsbidrag samt nødvendige 
rettigheter for fremføring av strømforskyningsanlegg blir vedtatt samtidig med vedtak av 
reguleringsplanen. 

 
2. Akershus fylkeskommune, avdeling for regional utvikling (15.06.06) 
Det opplyses at området ikke er befart, og at uttalelsen er gitt på grunnlag av 
arkivmateriale. Det er ikke registrerte fornminner innenfor planområdet. Videre gjøres det 
oppmerksom på at alle fornminner er automatisk fredet, hvilket innebærer at 
fylkeskommunen straks skal varsles dersom en under arbeid i marka støter på et 
fornminne. På bakgrunn av tilsendt materiale mener fylkesrådmannen at tiltaket er i 
samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplaner og har ingen ytterligere 
merknader.  

 
3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. landbruksavdelingen (21.06.06) 
Fylkesmannens beredsskapsstab minner om krav til risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til 
planen. Fylkesmannen fremhever også kommunens ansvar for å sikre at prinsipper for 
universell utforming inngår som premiss i planleggingen.   

 
4. Diverse naboer til planområdet (24.06.06) 
Naboer til Ås stadion kommer med en rekke innspill til planarbeidet. De ønsker for det 
første at parkeringsplassen asfalteres og merkes for parkering. De ber også om at 
parkeringsplassen skjermes med hensiktsmessig beplantning mot boligområdene i sør, øst 
og nord. Videre ber de om at den planlagte treningshallen blir plassert slik at den blir til 
minst mulig ulempe for omkringliggende boligområder. Det vises dessuten til 
plankomitéens vedtak 20.04.06 av revidert utomhusplan for Ås ungdomsskole som også 
omfatter rullebrettbanen, og de håper at vedtaket blir realisert i løpet av sommeren 
uavhengig av planarbeidet som nå utføres for Ås stadion. De ber i tillegg om at kommunen 
revurderer planen om å bygge et 2 meter høyt nettinggjerde langs østsiden av stadion som 
de mener vil redusere den estetiske kvaliteten i området.  

 
Kommentarer til uttalelsene  
Til utt. 1, 2 og 3 
Opplysningene fra Hafslund Nett, Akershus fylkeskommune og fylkesmannen tas til 
etterretning. 
 
Til utt. 4 
Det foreslås i reguleringsbestemmelsene at parkeringsplassen skal asfalteres og merkes opp. 
Det er også foreslått i bestemmelsene at grøntarealet rundt skal beplantes for å skjerme mot 
bebyggelsen. Den planlagte treningshallen vil i kraft av sin størrelse kunne være til sjenanse 
for naboene. Planen er imidlertid å plassere hallen på den sørlige delen av dagens 
treningsbane. Dessuten vil grunnforholdene spille noe inn på eksakt plassering av hallen. 
Når det gjelder spørsmål om realisering av utomhusplanen for Ås ungdomsskole, vil ikke 
denne planen ha noen innvirkning på utviklingen innenfor planområdet Ås stadion.  
 
Vurdering  
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Teknisk sjef anser at forslag til reguleringsplan for Ås stadion vil være et godt styringsredskap 
for å sikre en positiv utvikling av Ås stadion. Planen legger til rette for bygging av den 
planlagte treningshallen i vest inkludert tiltak for skjerming mot tilliggende bebyggelse. 
Videre gir planen føringer for oppgradering av parkeringsplassen i øst og fastsetter plassering 
og utforming av offentlige veiarealer. Planbestemmelsene viser til prinsippene om universell 
utforming som innenfor dette planområdet skal være bestemmende for utforming av 
treningsanlegg, garderober, publikumsarealer samt for utforming av parkeringsplassen. 
 
Konklusjon 
Med henvisning til saksframlegget anbefaler teknisk sjef at det faste utvalget for plansaker 
vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Ås stadion ut til offentlig ettersyn. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 28/07 

 

 
Utv.sak nr 28/07 
R-244 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
KAJA BARNEHAGE - FORESPØRSEL 
 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug 

 
Arkivnr: GB 42/1-102 Saknr.:  06/1481 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 28/07 22.03.2007 
 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 22.03.2007: 
Under henvisning til plan- og bygningslovens § 30 anbefaler det faste utvalg for plansaker at 
det utarbeides reguleringsplan for Kaja barnehage, avgrenset som vist på oversiktskart i 
vedlegg 1, etter de retningslinjer som det er redegjort for i teknisk sjefs kommentarer og 
konklusjon. 
 
Ås, 09.03.2007 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef  Bygnings- og reguleringssjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Oversiktskart i målestokk 1:2000 
2. Kartutsnitt fra Hafslund Nett AS 
3. Brev/innspill fra Stiftelsen Kaja barnehage, datert 08.02.2007 med vedlegg 3/6C, 3/6D 

og 3/7 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Komplett vedleggsliste (3/1-3/15) som er lagt ved brev/innspill fra Stiftelsen Kaja barnehage, 
datert 08.02.2007 
Ortofoto i målestokk 1:1000 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kaja barnehage v/styrer Kjersti Tjernshaugen, Utveien 23, 1430 Ås 
Stiftelsen Kaja barnehage v/Hege Nielsen, Syverudveien 80, 1430 Ås 
UMB v/Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 5003, 1432 Ås 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kaja barnehage ligger mellom Utveien og Høyskoleveien på Kaja, midt i et etablert 
boligområde ved Ås sentrum. Det har vært drevet barnehage på stedet i 50 år. Området er 
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uregulert og i gjeldende kommuneplan er området disponert til boligformål, mens i forslag til 
revidert kommuneplan er området disponert til offentlig formål, barnehage. 
 
Sommeren 2006 fikk kommunen en forespørsel fra barnehagen. De ønsket å bygge ut 
barnehagen for blant annet å få et større kjøkken. I og med at området er uregulert er det få 
retningslinjer å gå ut fra. I den forbindelse ble det vurdert en regulering av området for å få 
forutsigbare bestemmelser for barnehagens ute- og innearealer. Reguleringsavdelingen i 
kommunen har regulert flere barnehagetomter de senere årene, og sa seg behjelpelig med å 
regulere Kaja barnehage. En regulering innebærer ingen utvidelse av eksisterende areal, som 
blir brukt til barnehage, og ble derfor vurdert som en kurant planprosess. 
 
Området som Kaja barnehage disponerer, er på ca 4600 m2 (vedlegg 1). I dag er det 29 barn 
som går i barnehagen, de fleste går 3 dager per uke, mens noen få går 4 dager per uke. Det er 
tenkt en mindre utvidelse av plassene på sikt, til ca 35 barn. Det er 10 ansatte i barnehagen. 
 
Barnehagen har en unik beliggenhet. Det er lite eller ingen gjennomgangstrafikk i området. 
Det er kort vei til turområder, UMB-området, sentrum, bibliotek m.m. Beliggenheten, med 
gang- og sykkelavstand til trafikknutepunkter som buss og jernbane, gjør at mange barn kan 
gå eller sykle til barnehagen noe som er en fin miljøgevinst. UMBs familieleiligheter ligger 
også i gangavstand fra barnehagen. 
 
Forhåndsuttalelser: 
Planen ble forhåndsvarslet 7. november 2006. Det er kommet inn bemerkninger fra følgende 
berørte parter: 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen (08.12.2006) bemerker at 
følgende hensyn må vurderes og ivaretas: Grønnstruktur, barn og unges interesser i 
planlegging, universell utforming og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

2. Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling (01.12.2006) viser til at 
området ikke er befart. Uttalelsen til automatisk fredete kulturminner gis på grunnlag 
av arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. Det gis 
endelig uttalelse til planen når den legges ut til offentlig ettersyn. Det er ingen 
merknader til nyere tids kulturminner. Av andre regionale interesser – universell 
utforming bes kommunen påse at tilgjengelighet for alle, inkludert personer med 
nedsatt bevegelse, syn, hørsel, forståelse, samt nedsatt toleranse for forurensning og 
allergifremkallende stoffer, sikres i den grad det er mulig både inne og ute. Det er et 
nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på likestilt måte, jfr. rundskriv T-5/99B. 

3. Statens vegvesen (13.11.2006) har ingen merknader til planforslaget. 
4. Hafslund Nett AS (07.12.2006) har nettstasjonen C1306 og både høyspennings- og 

lavspenningskabler i flere traseer innenfor det regulerte området, jfr. vedlagte 
kartutsnitt (vedlegg 2). 

5. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Plan- og utviklingsavdelingen 
(06.12.2006) skriver at tomten, gnr 42 bnr 1 fnr 102, som barnehagen ligger på, ble 
utskilt fra UMB i 1955. I 1988 ble tomten utvidet til 2028 m2. I tillegg har barnehagen 
benyttet et areal på vest- og sørsiden av barnehagetomten, som tilhører UMB. Hva som 
er bakgrunnen for at UMBs eiendom er blitt ”beslaglagt” kjenner en ikke til i detaljer. 
UMB vil akseptere at arealet vest for barnehagetomten reguleres til barnehageformål. 
Arealet som ligger sør for barnehagetomten, ligger naturlig til for boligbygging og 
UMB anser dette som et potensielt område for boligtomter. UMB ønsker derfor ikke at 
denne eiendommen reguleres til barnehageformål.     
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Kommentarer til bemerkningene: 
Nr. 1-4: Bemerkningene tas til etterretting. 
Nr. 5: At det ikke finnes noen (leie)avtale mellom Kaja barnehage og UMB om arealet vest og 
øst for barnehagetomten var ukjent (og overraskende) for reguleringsavdelingen. At UMB har 
andre planer enn barnehage for det sørligste arealet er også en ny opplysning i saken. Disse 
opplysningene gjør at saken krever en administrativ og politisk behandling, for å avklare om 
det har noen hensikt i å gå videre med reguleringsplanprosessen. 
 
Hvis ikke arealet sør for barnehagetomten kan innlemmes i barnehagens totale areal, er det 
strengt tatt ikke nødvendig å regulere barnehagen med tanke på utbygging, for da er det ikke 
særlig mer areal å bygge ut på. 
 
Forhåndsvarselet har også vært behandlet i kommunens planforum i møte 13.12.2006. 
Planforum hadde ingen kommentar til saken.    
 
Møte med oppvekst- og kultursjefen: 
På bakgrunn av uttalelsen fra UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) har 
saksbehandler avholdt et møte 15.01.2007 med oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad. Hun 
viste til at en ny barnehageplan skal behandles politisk i mars. Barnehageplanen vil være et 
grunnlag for politikerne for å ta stilling til om Kaja barnehage skal reguleres. Eventuelt om 
hele arealet, som barnehagen disponerer i dag, eller kun barnehagetomten skal reguleres. 
 
Hun er innstilt på at det fortsatt skal være barnehage på Kaja og stiller seg positiv til at hele 
arealet, som barnehagen bruker i dag, reguleres til barnehage. Forespørsel om regulering av 
Kaja barnehage blir behandlet i samme møte. 
 
Møte med barnehagen: 
Kaja barnehage v/styrer Kristin Tjernshaugen og Stiftelsen Kaja barnehage v/Hege Nielsen 
har i møte 19.01.2007 blitt informert om utviklingen i saken. På samme møte la styrer fram 
kopi av brev, datert 16.02.1978 med kartskisse, datert 05.02.1978 og brev, datert 14.03.1978 
(vedlegg 3/6C, 3/6D og 3/7), som viser at det har vært kommunikasjon mellom UMB og 
barnehagen om disponeringen av barnehagens sørligste areal, som UMB eier. Saksbehandler 
oppfordret barnehagen til å be om et møte med UMB og sa seg villig til å delta på et eventuelt 
møte. 
 
I ettertid har Kaja barnehage fremskaffet flere dokumenter som viser at det har vært gjort 
avtaler med UMB om disposisjon av arealet som benyttes til barnehageformål (jfr. vedlegg 
3/1-3/15 som ligger i saksmappen). 
 
Møte med UMB: 
Saksbehandler har blitt underrettet om at det har vært forsøkt å få til et møte med UMB, men 
at dette ikke har lykkes. 
 
Innspill fra Stiftelsen Kaja barnehage: 
Det vises til vedlegg 3 der Stiftelsen Kaja barnehage redegjør for forhistorien og argumenterer 
for hvorfor hele området bør reguleres til barnehage.        
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
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Kaja barnehage har en ideell beliggenhet for barnehagedrift. Det er lite trafikk, kort vei til 
turområder/UMB, til trafikknutepunkter/sentrum. En godt innarbeidet barnehage med flott 
uteareal. Ingen naboer har kommet med bemerkning til forhåndsvarselet og det tolkes som de 
er positive til fortsatt barnehagedrift i området. Det ville være synd om ikke hele arealet, som 
blir disponert til barnehage i dag, blir regulert, og dermed får mulighet for en utvidelse i 
framtiden. 
 
Det er forståelig at UMB ønsker å utvikle sine eiendommer, men i dette tilfellet mener teknisk 
sjef at barnehageformål er mest tjenelig, for alle parter. Det vises til at det har vært drevet 
barnehage på stedet i flere år og at arealet i forslag til ny kommuneplan er avsatt til offentlig 
formål, barnehage.  
 
Teknisk sjef anbefaler at man går videre med planarbeidet, og at man regulerer hele arealet til 
barnehage, som vist i vedlegg 1.



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 29/07 

 

 
Utv.sak nr 29/07 
GNR 113  BNR 130 - ILEVEIEN - NYBYGG - FELLESHUS OG TERRASSEBLOKK 
 
 
 
Saksbehandler:  Tor Johannessen 

 
Arkivnr: GB 113/130 Saknr.:  07/179 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/07 22.03.2007 
 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 22.03.07: 
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 

begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 gir det faste utvalg for 
plansaker dispensasjon fra gjeldende regulering vedrørende maksimalt tillatt bebygd areal. 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 godkjennes de anmeldte byggeplaner for 
felleshus og terrassehus 5 på gnr 113 bnr 130. 

                                                   
2. Under henvisning til saksutredningen gir det faste utvalg for plansaker i medhold av plan- 

og bygningslovens §§ 93 b og 97 ansvarsrett til Shark as de oppgitte funksjoner. 
 
 
Ås,  12.03.07 
 
 
 
Arnt Øybekk              Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef                         Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Situasjonsplan (nedfotografert) 
2. Plantegning av kjeller 
3. Plantegning av underetasje 
4. Plantegning av 1. etasje 
5. Plantegning av 2. etasje 
6. Plantegning av loftsetasje 
7. Snitt fellesarealer 
8. Snitt terrassehus 5 
9. Fasadetegning øst og vest 
10. Fasadetegning gavl nord og syd 
11. Søknad om rammetillatelse og dispensasjon 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
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Søknaden med dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Shark as, Skiveien 200a, Postboks 143, 1411 KOLBOTN 
2. Greverud Kjøpesenter AS, Flåtestadveien 3, 1415 OPPEGÅRD 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Eksisterende forhold / gjeldende regulering 
Gnr 113 bnr 130, Ileveien, har et netto tomteareal på 10 590 m2. Eiendommen ligger i en 
nordvestvendt helling, lengst vest i utbyggingsområdet på Enerhaugen. Mellom 
utbyggingsområdet og Gamle Mossevei på nedsiden, er det et bratt område som har karakter 
av skog.  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Enerhaugen (R-119), vedtatt av kommunestyret 
05.04.1995, revidert i planutvalget 15.05.1997, samt mindre vesentlig reguleringsendring 
vedtatt av hovedutvalg for teknikk og miljø 26.08.2004 (R-119/3M). 
Eiendommen ligger innenfor område B6, som er regulert til byggeområde for bolig. Det kan 
oppføres terrassert bebyggelse innenfor de viste byggegrenser. Tillatt bebygd areal (BYA) er 
inntil 24 % av tomtens nettoareal. Rett sør for felt B6 tillates det å anlegge privat atkomst 
under høyspenningsanlegget. Området skal ha en parkeringsdekning på 1,75 bilplasser pr. 
leilighet. For boliger mindre enn 60 m2 er parkeringsdekningen 1,0 bilplass pr. leilighet. 
 
Gesimshøyden målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 6 m på 
oversiden av bygget, og maks. 12 m målt loddrett ned til ferdig terreng. Mønehøyden skal ikke 
overstige 3 m fra gesims. 
 
Tidligere godkjent bebyggelse innefor område B 6 
Bygnings- og reguleringssjefen godkjente den 14.09.05, sak nr. D 237/05, en situasjonsplan 
for oppføring av 4 terrasseblokker i 3 etasjer samt garasjeetasje på gnr 113 bnr 130. Bygnings- 
og reguleringssjefen har senere både gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse for 
oppføring av terrasseblokkene (hus 1, 2, 3 og 4). Bebyggelsen har to etasjer mot atkomstveien 
(Ileveien) og 3 etasjer + varierende synlig garasjeetasje mot vest. På vestsiden fungerer 
garasjen som en sokkel som huset hviler på. Alle leilighetene har egen terrasse som vender 
mot vest.  
 
Godkjent utbygging består av til sammen 48 leiligheter, fordelt med 12 leiligheter i hvert hus. 
Leilighetene har 2, 3 og 5 rom, og varierer i bruksareal fra 75 til 124 m2. Leilighetene i 2. 
etasje har tilgang til loftsareal som kan innredes til boareal. Totalt bebygd areal utgjør 2100 
m2, slik at prosent bebygd areal etter utbyggingen blir 20 % BYA. 
 
Leilighetene i underetasjen har atkomst via korridor. Leilighetene i første etasje har atkomst 
via planert terreng. Leilighetene i 2. etasje har atkomst via svalgang. Loftene forutsettes 
benyttet som øvre del av 2. etasjes leiligheter. Parkering skjer i garasjeanlegg under 
bebyggelsen. Atkomstveien til garasjen er fra syd for bebyggelsen, og det er gjennomkjøring 
under alle 4 hus.  
 
Forslag til bebyggelse 
Shark as har på vegne av Greverud Kjøpesenter AS sendt inn en søknad om å bygge ut 
eiendommen gnr 113 bnr 131 med ytterligere ett terrassehus med 12 boenheter og fellesareal 



  Sak 29/07 

med selskapslokaler, trimrom, basseng og garderobeanlegg som kan benyttes av beboerne 
internt. Terrassehuset er likt de andre i utførelse, og har et bebygd areal på 487 m2 BYA, mens 
felleshuset har et bebygd areal på 586 m2. På taket av felleshuset etableres felles 
uteplasser/terrasser med mulighet for lek, spill og uteopphold. 
 
Tiltakshaverne ønsker et slikt prosjekt, da de ser økt bruksverdi for den enkelte beboer, og det 
vil være flere enkeltpersoner som vil kunne flytte til leiligheter hvis en tilbyr et slikt anlegg. 
(Eldre mennesker kvier seg ofte for å bytte ut store eneboliger med mindre leiligheter, da de 
bl.a. ikke har mulighet for å holde selskap hjemme).  
 
I kjelleretasjen på felleshuset er det en atkomst/kjøreareal fra garasjekjeller i hus 4 til hus 5. I 
garasjekjelleren for terrassehuset er det avsatt 22 biloppstillingsplasser (hvorav 1 handikap-
plass). Mot Ileveien etableres det 5 gjesteplasser. Det er innvendig bod i alle leiligheter. I 
tillegg er det 1 sportsbod til hver leilighet i underetasjen/kjeller. 
 
Søknad om dispensasjon for maksimalt tillatt bebygd areal 
Det er søkt om dispensasjon for en overskridelse av maksimalt tillatt bebygd areal, i henhold 
til beregningsreglene i reguleringsbestemmelsene. Summen av de 4 tidligere godkjente 
terrassehus + nytt terrassehus og felleshus er 2991 m2 BYA. Med et netto tomteareal på 
10 590 m2 blir prosent BYA = 28,2 %. 
 
Som særlige grunner for å gi dispensasjon er det oppgitt følgende: 
1. Det søkes i realiteten dispensasjon for å oppføring av felleshus, som har fasiliteter som vil 

høyne bokvaliteten for samtlige boliger, også for de boliger som allerede er 
rammegodkjent på denne eiendommen. 

2. Ås kommune vil få en mer variert boligbebyggelse i Vinterbro/Togrenda område, slik at 
flere beboere vil kunne få dekket sitt behov i dette nærområde. 

3. Etablering av felleshuset med gårdsplass/felles uteareal på taket vil vi imøtekomme kravet 
til brukbare uteareal i REN § 10-2, noe som er dårlig løst i allerede godkjent prosjekt. Flatt 
brukbart uteareal øker med ca. 600 m2, på denne eiendommen som nesten ikke har flate 
partier i dag. Dvs. at prosjektet får større brukbare uteareal enn hvis dette felleshus og 
terrassehus 5 ikke bygges.  Atkomst til de flate partier på tomten bedres også ved at det 
etableres trapper mellom husene ned til areal vest for bebyggelsen. 

4. Eiendommens utnyttelse (24 %) er forholdsvis lav tatt i betraktning at naboeiendommene 
mot syd, vest og nord er ubebygd skog og jordbrukseiendommer. Dette betyr at anleggets 
vestfasade (synlig fasade) ikke er til sjenanse for noen, da det ikke er gjenboere på denne 
siden. 

5. Tiltaket medfører ikke belastning for naboskap i øst da felleshuset ikke er synlig over 
terreng på denne siden. Terrassehus 5 er ellers som øvrige terrassehus på eiendommen, og 
ligger lavt i terrenget, med kun 2 etasjer mot øst/veien. 

 
I en alternativ beregningsmåte har arkitekten lagt pkt. 6.1 i NS 3940 til grunn. Her går det 
fram at det ikke skal tas med bygningsdeler som ikke, eller bare ubetydelig går over terreng, 
for eksempel terrasse, gårdsplass over kjellerterrasse. Dersom man ikke regner felleshuset med 
i beregningsgrunnlaget for prosent bebygd areal, vil % BYA være 22,7 %. Da vil grad av 
utnytting være i samsvar med gjeldende regulering. Arkitekten mener at denne 
utregningsmåten må kunne benyttes da felleshuset er rom under gårdsplass. Dette vil ikke 
være synlig for naboskapet i Ileveien eller på Berget, men kun være synlig fra vest der det ikke 
finnes naboer (og det mest sannsynlig ikke vil komme naboer pga. skogen nedenfor og bratt 
topografi). 
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Nabovarsling 
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens § 94.3. 
Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere til prosjektet. 
 
Teknisk sjefs vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 93. Det faste utvalg for plansaker 
har tidligere vedtatt en mindre vesentlig reguleringsendring for å tilpasse terrassert bebyggelse 
i området. Kommunen har denne gang valgt å behandle søknaden som en dispensasjonssøknad 
for å etablere bygg på inntil 28,5 % BYA, i stedet for å behandle dette som en mindre 
vesentlig reguleringsendring. 
 
Felleshusets funksjoner med selskapslokaler, trimrom, basseng og garderobeanlegg er ganske 
uvanlig i et boligområde, og kan lett minne om et anlegg for kommersiell drift. I og med at 
dette er forutsatt å være et fellesareal som kan benyttes av beboerne internt, synes 
bygningsmyndighetene at dette er et spennende prosjekt. Et privat anlegg for beboerne vil 
ligge innenfor boligformålet i reguleringssammenheng, da man kan betrakte det som ”bolig 
med tilhørende anlegg”. Tilhørende anlegg er på lik linje med for eksempel fellesanlegg for 
parkering. Imidlertid ser en lett at det med et slikt anlegg i boligområdet, vil være fristende 
med de inntekter som dette kan gi fra andre som kommer utenfra boligområdet. Dette vil 
kunne føre til uønsket fremmedtrafikk i boligområdet, og være i strid med de forutsetninger 
som måtte ligge til grunn for eventuelt å godkjenne anlegget. Et slikt spesielt anlegg i et 
boligområde, vil kreve åpningstider med bl.a. kontinuerlig vakt, tilsyn og vedlikehold av 
ansatt personal. Kommunen ser likevel at flere vil kunne fristes til å flytte til slike leiligheter, 
når store eneboliger blir for tungvint å leve med. 
 
Felleshuset danner grunnlag for at taket kan anvendes som gårdsplass/felles uteareal for 
beboerne. Eiendommen er ganske bratt, og har nesten ingen flate partier i dag. Dette har vært 
et problem ved utbygging av området, og den foreslåtte utbyggingen med felleshus og 
terrassehus 5 gjør at prosjektet totalt sett får større brukbare utearealer med mulighet for lek, 
spill og uteopphold. På denne måten imøtekommer man bedre bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 69 med tilhørende vedtekter for Ås kommune, om utforming av den 
”ubebygde” del av tomta. 
 
Regulert gesimshøyde overholdes både på oversiden av bygget og ved innkjøringsplanet for 
parkeringskjelleren. Terrenget er bratt, hvilket medfører at det må oppføres en forstøtningsmur 
under parkeringskjelleren i fremkant av bebyggelsen. Dette har blitt gjort også ved de andre 
terrassehusene, men forstøtningsmuren blir i dette tilfellet høyere enn for de andre husene (1,5 
– 4,5 m). Foran både felleshuset og terrassehuset er det noen flate partier i terrenget mot vest, 
og det etableres trapper mellom husene som atkomst til disse. I den forbindelse bør terrenget 
oppfylles mot nord inntil terrassehuset, for å dempe høyden på forstøtningsmuren, samtidig 
som størrelsen på det flate partiet øker. Det forutsettes at dette ikke medfører at høyreist skog, 
som likevel demper fjernvirkningen av forstøtningsmuren, må fjernes i nevneverdig grad. 
Bygningsmyndighetene anser likevel at intensjonene i reguleringsplanen er overholdt, spesielt 
ved at både gesims- og mønehøyde er i samsvar med bestemmelsene ved den offentlige veien, 
og sett i forhold til nabobebyggelsen på oversiden. Det er imidlertid viktig at vegetasjonen på 
nedsiden av området beholdes, slik at den vil skjerme for en eventuell massiv virkning.  
 
Totalt sett gir forslag til bebyggelse en god utnyttelse av et vanskelig og skrånende terreng. 
Den terrasserte bebyggelsen vil ligge vesentlig lavere enn nærmeste småhusbebyggelse i øst.  
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Kravet til parkeringsdekning er etterkommet. Bygningsmyndighetene finner de fleste 
argumentene vedrørende overskridelse av maksimalt tillatt bebygd areal relevante i forhold til 
dispensasjonsspørsmålet. På denne bakgrunn, samt henvisning til saksutredningen, anbefaler 
teknisk sjef det faste utvalg for plansaker å innvilge dispensasjon, slik at felleshuset og 
terrassehuset kan komme til utførelse.  
 
 
Dersom det faste utvalg for plansaker godkjenner byggesaken, vil følgende gjelde i 
rammetillatelsen: 
 
Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak: 
Under henvisning til søknad om ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning vil 
bygningssjefen gi ansvarsrett i følgende funksjoner: 
Ansvarlig søker (SØK) 
Shark as TKL 2 Søkerfunksjon for bygning 
Ansvarlig prosjekterende (PRO) 
Shark as TKL 2 Bygninger og installasjoner 
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR) 
Shark as TKL 2 Bygninger og installasjoner 
 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. 
Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: 
 
1. Ansvarlig utførende for påvisning skal påvise tiltakets plassering og sokkelhøyde i marka i 

henhold til godkjent situasjonskart og tegninger. Vedlagte skjema for byggplassering skal 
innsendes i utfylt stand. 

2. Signert kontrollerklæring fra hvert ansvarlig kontrollerende foretak for at fagområdene er 
ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse må innsendes for godkjenning. 

3. Søknad om ansvarsrett for utførelse for de enkelte fagområder skal være innsendt og 
godkjent. 

4. Det skal innleveres en brannteknisk dokumentasjon. Det skal foretas uavhengig kontroll av 
brannstrategien. 

5. Kontrollplan for eventuelle viktige og kritiske områder skal være innsendt og godkjent. 
6. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg skal være godkjent av kommunalteknisk avdeling. 
7. Avfallsplan skal være innlevert og godkjent. 
8. Vegetasjonen på nedsiden av bebyggelsen skal beholdes slik at den skjermer for en 

eventuell massiv virkning. Dokumentasjon/bekreftelse på at det er foretatt tiltak for å 
beskytte eksisterende vegetasjon skal være innsendt og godkjent. 

9. Det skal oppsettes gjerde med høyde minst 1,2 innenfor område B6 før boligbyggingen   
       tar til, jfr. § 12 i reguleringsbestemmelsene. 
10. Redegjørelse for universell utforming skal være innsendt og godkjent. 
11. Redegjørelse skal være innsendt for hvordan man skal drifte felleshuset med basseng,   
       trimrom med mer. 
12. Revidert tegning av vestfasadefasaden som viser økt terrengoppfylling for å dempe   
       høyden på forstøtningsmuren skal være innsendt og godkjent. 
13. Situasjonskart som viser fremtidige terrenglinjer vest og nord for planlagt bebyggelse     
       skal være innsendt og godkjent. 
14. Riggplan skal være innsendt og godkjent. 
15. Angivelse av anleggsperiode og fremdrift skal være innsendt og godkjent. 
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Forøvrig skal følgende oppfylles: 
 
16. Ansvarlig foretak er selv ansvarlig for at tiltaket ikke plasseres i konflikt med ledninger   
       og kabler. 
17.  Tilknytningsgebyr for vann- og avløp skal være innbetalt til kommunekassen senest ved     
       tilknytning. 
18.  Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger. 
19.  Ås kommune har vedtatt, gjeldende fra 01.01.04, at årsgebyret for vann og avløp skal     
       betales etter målt forbruk, dvs. at det skal installeres vannmåler. Installasjonen skal     
       utføres av  ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får vannmåleren utlevert hos Ås     
       kommune v/kommunalteknisk avdeling. Tiltakshaver vil bli fakturert for vannmåleren. 
20. Teknisk forskrifts § 7-2 mht. brannvern må følges.  
21. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning mot nabo må      
      ikke være brattere enn 1:2.  
22. Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold til Ås  
      kommunes forskrift for oppsetting av husnummerskilt, jfr. § 4.  
23. Miljøstasjoner skal etableres i henhold til kommunal renovasjonsforskrift.  
24. Bebyggelsen skal ha en dempet fargebruk som er med på å redusere eksponeringen i  
      landskapet. 
25. Før det gis brukstillatelse skal utomhusområdet være opparbeidet i henhold til godkjent  
      situasjonsplan.  
26. Varigheten av anleggsarbeidet pr. dag skal begrenses slik at ikke er til sjenanse for  
      omkringliggende boliger. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 30/07 

 

 
Utv.sak nr 30/07 
GNR 113  BNR 131 - ILEVEIEN - FELT B7  
NYBYGG - ENE-/TOMANNSBOLIGER - SITUASJONSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Tor Johannessen 

 
Arkivnr: GB 113/131 Saknr.:  07/321 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 30/07 22.03.2007 
 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 22.03.07: 
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 

begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra 
gjeldende regulering vedrørende maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde, byggegrenser og 
maksimalt tillatt bebygd areal. I medhold av plan- og bygningslovens § 69 med vedtekt for 
Ås kommune godkjennes forslag til situasjonsplan for felt B7 på gnr 113 bnr 131. 

 
2. Under henvisning til saksutredningen gir det faste utvalg for plansaker i medhold av plan- 

og bygningslovens §§ 93 b og 97 ansvarsrett til Shark as i de oppgitte funksjoner. 
 
3. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått rammetillatelse, og det er gitt 

igangsettingstillatelse for de enkelte bygninger. Bygnings- og reguleringssjefen gis 
fullmakt til å behandle disse delegert med utgangspunkt i godkjent situasjonsplan. 

 
 
Ås, 12.03.07 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
12. Situasjonsplan (nedfotografert) 
13. Plan-, snitt- og fasader, samt tomtesnitt – tomt nr. 1 
14. Plan-, snitt- og fasader, samt tomtesnitt – tomt nr. 2 
15. Plan-, snitt- og fasader, samt tomtesnitt – tomt nr. 3 
16. Plan-, snitt- og fasader, samt tomtesnitt – tomt nr. 4 
17. Plan-, snitt- og fasader, samt tomtesnitt – tomt nr. 5 
18. Situasjonskart og snitt – illustrasjon av hus i henhold til reguleringsbestemmelsene 
19. Søknad om rammetillatelse 
20. Søknad om dispensasjon 
21. Merknad datert 14.02.07 fra Rikke og Hans Jacob Hallgren, Berget 20 
22. Svar til merknad fra Shark as datert 09.03.07 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknaden med dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Shark as, Skiveien 200 a, Postboks 143, 1411 KOLBOTN 
2. Greverud Kjøpesenter As, Flåtestadveien 3, Postboks 143, 1416 OPPEGÅRD 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Eksisterende forhold / gjeldende regulering 
Gnr 113 bnr 131, felt B7 i Ileveien, har et netto tomteareal på 4713 m2. Eiendommen ligger i 
en nordvestvendt helling mellom eksisterende småhusbebyggelse på Enerhaugen i øst og 
godkjent bebyggelse med terrasseblokker i vest, der det nylig er gitt igangsettingstillatelse for 
byggearbeidene. Området har atkomst fra den innerste delen av Ileveien, som ender som en 
blindvei.  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for  Enerhaugen  (R-119), vedtatt av kommunestyret  
05.04.1995, revidert i planutvalget 15.05.1997. Eiendommen er regulert til byggeområde for 
boliger ligger innenfor felt B7, der det kan oppføres frittliggende boliger innenfor de viste 
grenser. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 – 45 grader. Gesimshøyden, 
målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 6 m. Høydeforskjellen mellom 
møne og laveste ferdig planert terreng skal ikke overstige 9 m. Tillatt bebygd areal (BYA) er 
inntil 18 % av tomtens nettoareal.  
 
Uthus, garasje/carport kan oppføres som frittliggende bygning i en etasje eller sammenbygd 
med bolighuset. Uthus, garasje/carport kan tillates på inntil 50 m2, men areal utover 36 m2 
regnes da med i tillatt bebygd areal. Ved innkjøring vinkelrett på vei, skal avstanden til 
tomtegrense mot vei være minst 5 m. 
 
Forslag til bebyggelse 
Shark as har på vegne av Greverud Kjøpesenter AS sendt inn en søknad om å bygge ut 
eiendommen gnr 113 bnr 131 med 2 like eneboliger og 3 like tomannsboliger. Eiendommen er 
foreslått delt opp i 5 parseller, der tomtestørrelsen for eneboligene er på 700 m2, mens 
tomtene for tomannsboligene er på 1100 m2. Eneboligene er i 2 etasjer, og har et bebygd areal 
(BYA) på 107 m2.  Bruksarealet (BRA) utgjør 165 m2 for hver enkelt enebolig. 
Tomannsboligene er i 2 etasjer, og har et bebygd areal (BYA) på 173 m2. Hver enkelt 
boligenhet har et bruksareal på 135 m2, hvilket utgjør totalt 270 m2 for hele tomannsboligen. 
Grad av utnytting er beregnet til 15,9 % BYA for eneboligene, og 19,9 % BYA for 
tomannsboligene. 
 
På fremsiden av bolighusene mot veien er det vist en carport på 36 m2, samt en sportsbod på 5 
m2, for hver boligenhet. Carportene er sammenbygd med bolighusene, og ligger på samme 
nivå som Ileveien. Bolighusene ligger høyere i terrenget med sokkelhøyde på nivå med 
carportenes tak. På carportenes tak vil det bli etablert terrasser for uteopphold. Fra dette arealet 
kommer en også inn i boligenes sokkeletasje (soveromsetasje). Boligenes plassering i høyde 
over carportens gulv varierer, da terrenget varierer. På siden av carporten etableres 
trappeatkomst til boligene. Hovedetasjen har utgang til terrasse mot vest og utgang til terrasse 
på terreng mot øst. 
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Terrassearealet på boligenes østside må delvis sprenges ut i terrenget for å oppnå brukbart 
areal, og få nok lysinnslipp. Rundt boligene blir det et utsprengt areal på ca. 1m bredde 
(naturlig bredde som følge av krav i byggefasen). Dette arealet tilbakefylles og kan benyttes til 
gangbaner rundt husene. Størsteparten av tomtens areal, som ikke er utsprengt/bearbeidet, er 
planlagt som naturtomter, eventuelt opparbeides som fjellhager. 
 
Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde  
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3 C for alle hus, bortsett fra hus 
nr. 5, som har frittliggende carport. Av § 3 C går det fram: ”Gesimshøyden målt fra ferdig 
planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 6 m. Høydeforskjellen mellom møne og 
laveste planert terreng skal ikke overstige 9 m.” Arkitekten oppgir følgende: 
 
Carport og bolig henger sammen i utbyggingsforslaget, slik at høydene defineres i fra 
carportens gulv til møne på husene. Husene har gesims 5,35 m og møne 7,7 m over 
sokkeletasjens gulv/inngangsnivå. Carporten på hus 1, 3 og 4 ligger 3 m under sokkeletasjens 
gulv, og hus 2 og 3 ligger 4 m under sokkeletasjens gulv. Totalt vil derfor gesimshøydene bli 
8,35/9,35 m og mønehøydene 10,7/11,7 m. Som særlige grunner for dispensasjon er oppgitt 
følgende: 
 
1. Boligens gesimshøyde er kun 5,35 m, og mønet er kun 7,7 m over laveste terreng, hvis en 

ser bort i fra carporten. Dette er høydene som av omgivelsene blir oppfattet som  boligenes 
høyder. 

2. Boligene ligger lavt i terrenget, og medfører derfor lite ulempe for omgivelsene.  
     ( Se eksempel i vedlegg 7 som ligger innenfor reguleringsbestemmelsene, og som     
      medfører atskillig større ulempe, for både bebyggelsen i Berget og fra Ileveien.) 
3. Intensjonen bak § 3C, er at byggene ikke skal bli dominerende, og ikke skal overstige 2,5 

etasjer. Omsøkte bygg er i kun 2 etasjer. Høydebestemmelsene er derfor ikke overskredet 
for egen vinnings skyld, men kun et resultat av at en ønsker terrengtilpassing, og at 
carporter og bolig blir definert som ett samlet bygg.  

4. Skulle man omgått å få definert carport og bolig som ett bygg, måtte boligen flyttes 
østover, og dette ville medføre at boligens høydebeliggenhet også måtte økes, da terrenget 
stiger. Det ville medføre at boligene ville ligge nærmere bebyggelsene i Berget både i plan 
og snitt. 

 
Søknad om dispensasjon fra regulerte byggegrenser. 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3a og § 4c for alle tomter/hus, 
og arkitekten oppgir følgende:. 
 
§3a sier: ”Innenfor områdene B7, B8, B9 og B10 skal det oppføres frittliggende boliger 
innenfor viste byggegrenser.” For valgt løsning henger carport og bolig sammen. Anlegget må 
derfor i sin helhet ansees som et boligbygg, og skulle derfor i sin helhet ligge innenfor 
byggegrensen (frittliggende garasjer/carporter kan ligge utenfor.) Intensjonen bak 4 m 
byggegrense mellom boliger/bygg er i hovedsak av branntekniske årsaker og nærhet til annen 
bebyggelse/uteareal. Carportene ligger utenfor byggegrenser mot vei. I tillegg ligger carport 
på tomt 5 utenfor byggegrense mot tomt 4, men denne carport er frittliggende, slik at dette 
ikke skulle ha noen betydning i forhold til bestemmelsene. 
 
I § 4c står det også: ”Ved innkjøring til garasje/carport vinkelrett på vei, skal avstand til 
tomtegrense mot vei være minst 5 m.” 
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Intensjonen bak denne bestemmelsen er trafikksikkerhet (sikt), og at en skal kunne sette bilen 
foran garasjen, for så å kunne lukke porten uten ut bilen blir stående på offentlig veigrunn. 
Minste avstand fra carport til regulert veigrunn er på 1,35 m fra utkraget tak, 2,35 m fra 
søylepunkt/bærekonstruksjon. På tomt 5 ligger søylepunkt for terrassen for den nordlige 
boligen utenfor byggegrensen mot vei/snuplass. Dispensasjonssøknaden må derfor også gjelde 
dette punkt. Som særlige grunner for dispensasjon er oppgitt følgende: 
 
1. Valgt løsning for carport oppført i betong/lecaplank med terrasse på taket ligger med mer 

enn 8 m avstand til nabobebyggelse, slik at dette ikke medfører branntekniske 
konsekvenser eller andre konflikter som følge av ”nærbygging”. 

2. Avstanden mellom carport og vei er mindre enn 5 m. Trafikksikkerheten ivaretas på lik 
linje som fra biloppstillingsplasser på terreng, da det ikke vil bli lov til å etablere porter på 
carportene. Det at carportene ikke kan få garasjeporter vil bli nedfelt i kjøpekontraktene 
mellomselger og kjøper, alternativt kan dette også tinglyses om kommunen ønsker det. 

3. Avstanden fra carporten til kommunal vann- og avløpsledning er på mer enn 3 m, slik at 
dette ikke medfører konsekvenser for vedlikehold av disse ledninger. 

4. Avstanden fra regulert veigrunn til carportens bærekonstruksjoner er minst 2,35 m. For 
frittliggende garasjer er minsteavstanden 1,5 m når innkjøringen skjer parallelt med veien, 
slik at snømåking og veivedlikehold blir ikke berørt (mer enn ved frittliggende garasjer i 
henhold til reguleringsbestemmelsene). 

5. For søylepunkter under terrasse på nordlige boligtomt 5, med maks overskridelse 1,2 m 
over byggegrensen, betyr dette lite i praksis. Disse søylene grenser mot vei, og har dermed 
ikke har branntekniske konsekvenser. Søylefoten for terrassen ligger 5,5 m over veinivå, 
slik at overskridelsen av byggegrensen heller ikke virker påtrengende for naboskapet. 

 
Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt bebygd areal 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3d for tomannsboligene på tomt 
3, 4 og 5, og arkitekten oppgir fø lgende:. 
 
Av § 3d går det fram at ”Tillatt bebygd areal (BYA) er på inntil 18 % av netto tomteareal…” 
Videre står det i § 4e at det også skal anordnes 2 bilplasser pr. boligenhet, og i § 4b at 
carporter på inntil 36 m2 ikke medregnes i bebygd areal. For tomannsboligene på tomt 3, 4 og 
5 trenger man derfor 4 bilplasser, der 36 m2 ikke regnes med i BYA, og 36 m2 av dette areal 
regnes med i BYA. Grad av utnytting er beregnet til 19,9 % BYA. Som særlige grunner for 
dispensasjon er oppgitt følgende: 
 
1. Alle er tjent med at det opparbeides 2 bilplasser per bolig slik bestemmelsene krever, for å 

unngå kantparkering i Ileveien. 
2. Reguleringsbestemmelsene ivaretar ikke problematikken ved utregning av BYA for 

boliger med flere boenheter, selv om eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger 
defineres som frittliggende boliger i henhold til reguleringsbestemmelsene. Utregning av 
BYA inkl. 2 biloppstillingsplasser for boenhet nr.2 faller derfor uheldig ut i forhold til 
utnyttelsen, men Ås kommunes krav om tomtestørrelse på 1100 m2 for tomannsboliger er 
oppfylt.  

3. Valgt utforming av carport/bilplassene med flatt tak, tilrettelegger for brukbart uteareal på 
taket. På disse eiendommene er det sparsomt med ”brukbart uteareal” fra naturens side.  

 
Nabovarsling/merknader 
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens § 94.3. 
Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere innenfor tidsfristen.  
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Etter at tidsfristen har gått ut har Rikke og Hans Jacob Hallgren, Berget 20,  i brev datert 
14.02.07 bedt om at huset på tomt 5, blir bygd på samme høyde fra veien som tomt 1, 2, 3 og 
4. Dette for at det blir mer harmoni over bebyggelsen. Tomt 5 er den eneste tomta hvor hus og 
garasje ikke er foreslått bygd sammenkoblet. 
 
Kommentar til merknad 
I e-post datert 09.03.07 viser Shark as til at tomt 5 skiller seg ut fra de øvrige tomter, da denne 
tomten i hovedsak er et slakt platå ca. 6 m over snuplass i Ileveien. Pga. høydeforskjellen 
mellom snuplass og hoveddelen av tomten, samt at det er uheldig med avkjørsel i snuplassen, 
har man måtte avvike fra det prinsippet som de øvrige bygg er organisert etter, der bolig og 
garasje hengersammen. Skulle man bruke det samme prinsippet på tomt 5, ville boligen bli 
liggende veldig dypt i terrenget, og en vil ikke få tilfredsstilt krav til uteareal og lysflate i 2. 
etasje. 
 
De hevder at omsøkte bygning på tomt 5 ligger i naturlig høyde i forhold til terrenget. Byggets 
høyder er innefor begrensningene i reguleringsbestemmelsene, og løsningen er ikke mer til 
sjenanse enn hva som all annen utbygging på denne tomten vil medføre.  
 
Teknisk sjefs vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Tiltakshaver har søkt om rammetillatelse for hver enkelt bygning i felt B7. Teknisk sjef finner 
det mest hensiktsmessig å vurdere helheten i prosjektet som en samlet situasjonsplan, i tillegg 
til hver enkelt bygning., jfr. plan- og bygningslovens § 69 med tilhørende vedtekter for Ås 
kommune, om utforming av den ubebygde del av tomten. I utgangspunktet kan det synes som 
prosjektet er dårlig planlagt med såpass mange avvik fra reguleringsbestemmelsene. Imidlertid 
må det sies at reguleringsbestemmelsene ikke er spesielt godt tilpasset dette områdets 
topografi. Utbyggingsområdet er meget bratt, og en tilrettelegging av gode boliger med 
tilfredsstillende utearealer, som også ivaretar nabomessige hensyn, er krevende. Arkitekten 
oppgir at omsøkte bygg er prosjektert ut i fra at de skal gjøre minst mulig inngrep i terrenget. 
 
For å skulle overholde høydebestemmelsene for bebyggelsen, måtte carport og bolighus vært 
atskilt fra hverandre. Dette ville føre til at bolighuset måtte legges lenger fra veien, og dermed 
høyere i terrenget. Den foreslåtte løsningen gjør at bolighuset kan ligge lavere i terrenget, og 
dermed være til mindre sjenanse for naboene. Den eneste tomten der høydebestemmelsene 
overholdes er tomt nr. 5, der carporten er frittliggende. Dette er den eneste tomten der det er 
kommet merknader til foreslått utbygging. 
 
Når carport og bolighus er sammenbygd, anses de for å være ett bygg. I dette tilfellet fører det 
til at carportdelen overskrider regulert byggegrense for bolighuset, mens boligdelen holder seg 
innenfor (bortsett fra terrasse på hus 5). Bygningsmyndighetene har forståelse for at 
bebyggelsen er trukket så nær veien som mulig for å gjøre minst mulig inngrep i terrenget. 
Overskridelsen vurderes å ikke ha negativ innvirkning på bl.a. brannsikkerhet, 
trafikksikkerhet/sikt, kommunale ledninger og veivedlikehold. 
 
Eneboligtomtene overholder reguleringsbestemmelsene vedrørende grad av utnytting. 
Det kan derfor godt stilles spørsmål ved om det er riktig å bygge ut området med innslag av 
tomannsboliger. Med bare eneboliger ville området fremstå mer ”luftig”. Overskridelsen av 
maksimalt tillatt bebygd areal for tomannsboligene, skyldes imidlertid planløsningen carport 
med 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til antall 
biloppstillingsplasser, og bygningsmyndighetene finner det fornuftig at hver boenhet 
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disponerer en carport for 2 biler. Det er en bra løsning å benytte carportens flate tak som 
uteoppholdsareal/terrasse, da det ellers på disse eiendommene er sparsomt med ”brukbart 
uteareal” fra naturens side. For øvrig er utbygging med tomannsboliger i henhold til hva som 
er tillatt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Det vises ellers til arkitektens redegjørelse i forbindelse med de enkelte dispensasjoner, som er 
gjengitt i saksutredningen ovenfor. Bygningsmyndighetene finner de fleste av arkitektens 
argumenter relevante i forhold til dispensasjonsspørsmålene. På denne bakgrunn vil ikke 
bygningsmyndighetene motsette seg de omsøkte dispensasjoner, da dette er vurdert å gi gode 
boliger, med brukbare uteareal og til minst mulig sjenanse for omgivelsene. Teknisk sjef 
anbefaler det faste utvalg for plansaker å innvilge de omsøkte dispensasjoner, og dermed 
godkjenne forslag til situasjonsplan. Teknisk sjef ber videre om at det gis delegert fullmakt til 
å behandle byggesaken for de enkelte bygninger med utgangspunkt i godkjent situasjonsplan.  



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 31/07 

 

 
Utv.sak nr 31/07 
GNR 107 BNR 610 - SLORHØGDA 50 - BOLIG 
 
 
 
Saksbehandler:  Ole Reidar Aardalsbakke 

 
Arkivnr: GB 107/610 Saknr.:  06/576 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 204/06 29.06.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/07 22.03.2007 
 
 
 
 
Innstilling til møte 22.03.2007: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, og godkjenner endring av sokkelhøyden på enebolig på gnr 107 bnr 610 fra 80,40 
meter over havet til 80,73 meter over havet, jfr. bygnings- og reguleringssjefens godkjenning 
av 29.06.2006, sak D 204/06. 
 
  
Ås, den 09.03.07 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 

• Det faste utvalg for plansaker 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Situasjonsplan 
2. Fasade-, plan- og snittegning (nedfotografert)  
3. Terrengprofil (nedfotografert) 
4. Merknad fra nabo, Erik og Christin Klemetsen datert den 04.03.06. 
5. Godkjennelse av 29.06.06, sak nr. D 204/06. 
6. Uttalelse fra Erik og Christin Klemetsen datert den 18.01.07. 
7. Kommentarer til uttalelse fra Lars Gravermoen datert den 07.03.07. 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknaden med dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Tømrermester Lars Gravermoen, Postboks 90, 1411 Kolbotn 
2. Atle Hangeland, Gimleveien 2 d, 1413 Tårnåsen 
3. Erik og Christin Klemmestad, Slorhøgda 43, 1407 Vinterbro 
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SAKSUTREDNING:    
 
Eksisterende forhold og gjeldende regulering 
Gnr 107 bnr 610, Slorhøgda 50, er ubebygd. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for 
Fålesloråsen (R- 106), vedtatt av kommunestyret 19.11.03, der den er regulert til byggeområde 
for bolig.  
 
Søknad om tillatelse til tiltak 
Tiltakshaver: Atle Hangeland, Gimleveien 2 d, 1430 Tårnåsen 
Ansvarlig søker: Lars Gravermoen, Postboks 90, 1411 Kolbotn 
Bygnings- og reguleringssjefen behnadlet den 29.06.06, sak nr. D 204/06, enebolig, med en 
kotehøyde for sokkel på 80,40 meter over havet. Det var til søknaden innkommet uttalelse fra 
Erik og Christin Klemmestad datert den 04.03.06. De konkluderer med at bygningsmassen blir 
for ruvende og at den vil forringe deres sol- og lysforhold. Kommunen fant at bygningens 
høyde og plassering ikke var til noe mer sjenanse enn det som kan forventes generelt. Tiltaket 
for øvrig var i tråd med gjeldende regulering. Søknaden ble godkjent. 
 
Søknad om endring av sokkelhøyde: 
Lars Gravermoen sendte inn en søknad 31.01.07 om å endre sokkelhøyden. Dette ble 
nabovarslet, og de nye høydene ble dokumentert av Solli og Hoff Oppmåling AS. 
 
Det er innkommet en merknad på endringen av sokkelhøyden fra Erik og Christin 
Klemmestad. Det går fram at de synes at sokkelhøyden er uforholdsmessig høy, og kan ikke 
akseptere en endring som vil gjøre bygningsmassen ruvende. Oppmålingsavdelingen i Ås 
kommune har foretatt nye høydemålinger på sokkelen og kommet fram til at den ligger 33 cm 
høyere enn det som ble godkjent i 2006. 
 
Stoppordre  
Den 08.03.07 ga bygningsmyndighetene stoppordre, ettersom arbeidet med boligen var 
igangsatt uten at merknaden/protesten var behandlet. Det ble gjort oppmerksom på at 
innkommet merknad til sokkelendring, kunne føre til at avgjørelsen ble omgjort. Videre ville 
ikke bygningsmyndighetene være ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik 
omgjøring.  
 
Uttalelse til merknad 
I e-post mottatt 07.03.07 viser ansvarlig søker, Lars Gravermoen til at det er en betydelig 
avstand mellom husene. Sokkelhøyden til nr. 50 har en tilnærmet lik høyde som inngangsparti 
i nr 43, noe som viser at nr. 50 ligger korrekt i terrenget. Huset i nr. 50 er plassert lenger 
syd/øst på feltet i forhold til nr. 43. Møneretning på boligen i nr. 50, ligger nord/syd og vil 
ikke skjerme vesentlig for sola for nr. 43. 
Fålesloråsen er et boligfelt med vesentlig store tomter noe som gir gode solforhold og stort 
rom mellom boligene. Det bør ikke være noe grunnlag for ikke å godkjenne endringen av 
sokkelhøyde. 
 
Teknisk sjefs vurdering med konklusjon og begrunnelse 
Sokkelhøyden på den omsøkte boligen ligger er ca.1,5 m høyere enn sokkelhøyden til naboen. 
Mønet på boligen vil derimot ligge i en retning som gjør at det demper høydeeffekten for 
naboen mot nord. Skyggen fra eneboligen til Hangeland vil ikke ta opp mer sollys fra naboens 
eiendom utover det som er normalt for tettbebygde boligområder.  Avstanden mellom boligene 
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på de to eiendommene er ca. 30 meter. Byggetomta er senket vesentlig ved utsprenging av en 
kolle, og det vil ytterligere terrenginngrep og endringer i topografien, uten at det betyr noen 
vesentlige endringer for naboen..  
 
Etter befaring på stedet vurderer bygningsmyndighetene at utbyggingen ikke vil medføre 
ulemper for omkringliggende bebyggelse og miljø ut over det som forventes ved fortetting 
generelt. Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift. Teknisk sjef 
anbefaler det faste utvalg for plansaker å ikke ta merknaden til følge. 
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ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 32/07 

 

Utv.sak nr 32/07 
GNR 115 BNR 16 - NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE -  
RIVING OG NYTT TILBYGG 
 
 
Saksbehandler:  Aleksandra Widuto 

 
Arkivnr: GB 115/16 Saknr.:  06/2828 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 32/07 22.03.2007 
 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 22. mars 2007: 

1. Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon 
og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknaden 
om rammetillatelse for utvidelse av Nordby ungdomsskole, eiendommen gnr 115 bnr 
16, Emily Kirkeruds vei 6. 

2. Under henvisning til saksutredningen gir det faste utvalget for plansaker i medhold av 
plan- og bygningslovens § 93 b ansvarsrett til Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS i de 
oppgitte funksjoner.  

3. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. 
Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før bygningsmyndighetenes øvrige 
vilkår er oppfylt – se saksutredningen. 

 
 
 
Ås, 09.03.2007 
 
 
Arnt Øybekk      Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef      Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker 
Behandlingsrekkefølge: 
Det faste utvalg for plansaker 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Situasjonsplan  
2. Plantegning for 1. etasje 
3. Plantegning for 2. etasje  
4. Fasadetegninger 
5. Snittegninger 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS – Pb. 117, 1431 Ås  
 
SAKSUTREDNING: 
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Eksisterende forhold og gjeldende plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sporretfeltet (R-22-V), vedtatt i Ås 
kommunestyret den 26.03.1976, der den er regulert til offentlige bygninger.  
 
Eksisterende forhold 
Søknaden omfatter riving av skolebygningens eksisterende administrasjonsdel som er i en 
etasje og ligger på sydsiden, og erstatning med 2 etasjers tilbygg med utvidet sydvestre del. 
Eksisterende bruksareal på 878 m2 erstattes med bruksareal på 1882 m2 fordelt på 2 etasjer.  
 
Inngangen til lobby er plassert på 2 sider, øst- og vestsiden, og ligger nærmest eksisterende 
bebyggelse. Lobbyen strekker seg over 2 etasjer og er delvis overdekket med glasstak, slik at 
den vil fremstå som lys og romslig.  
Helsestasjon med et areal på 300 m2. ligger i 2. etasje i den sydvestre delen, og har egen 
inngang fra sydsiden, direkte fra bakken til 2. etasje. Det er i tillegg atkomst fra østsiden fra 
forplassen via trapp og overdekket svalgang. Fra svalgangen kommer man direkte inn i 
vindfanget. Yttervegg og vegg inn til helsestasjonen er av glassbyggestein, slik at rommet 
fremstår som lyst og oversiktlig.     
 
Administrasjonsavdelingen går over 2 etasjer, forbundet med en intern trapp. Ekspedisjon og 
kontorer er lagt til 2. etasje. Personalrom og arbeidsrom er lagt til 1. etasje. Begge deler har 
dessuten atkomst fra lobby. 
 
Forsamlingssal har atkomst fra lobby via en sluse. Salen har en uttrekkbar teleskoptribune med 
200 plasser og 80 plasser på galleri. Det er eget maskinrom for salen.  
Salen har et stort vindusparti mot syd med 2 rømningsdører direkte ut til forplass. Plassen er 
tenkt noe oppfylt og beplantet med trær, dels for å bidra til solavskjerming, avskjerming for 
renovasjonshåndtering og for at salen skal ha en fin utsikt til naturen.  
 
Under galleriet er det plassert naturfagrom med birom.  
 
Konstruksjon og materialvalg: 
Bygningen er tenkt konstruert av stål, med etasjeskillere og yttertak av hulldekker. Yttervegg 
av isolert bindingsverk, i tillegg utvendig isolert med steinmur. Noen partier er kledd med 
trekledning og noe glassbyggestein.  
Vinduer skal være av tre, med utvendig brennlakkert aluminium. Yttervegg og glassprofiler av 
brennlakkert aluminium. Innvendig dørblad skal være av plastlaminat, og rekkverk av stål og 
glass.  
Lobby, repos og trapper er belagt med fliser. Ellers brukes banebelegg og vinyl. 
 
Parkering: 
Det er vist 19 biloppstillingsplasser syd for bygget, hvor av 4 er plassert nær hovedinngangen 
til helsestasjon, 11 langs veien og 3 på forplassen. 
 
Nabovarsel: 
Naboer ble varslet i et rekommandert brev av 08.11.2006. Det har ikke kommet merknader fra 
naboer. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Omsøkte utbygging fremstår som godt gjennomtenkt med en klart fordeling av de forskjellige 
bruksområder, som samtidig passer godt sammen.  
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Den har en god teknisk utforming med et enkelt konstruksjonsprinsipp.  
Inngangen til helsestasjon ligger godt skjermet fra hovedinngangen til skolen, slik at 
helsestasjon ikke skal være i stor grad forstyrret av skoleelever. Samtidig er det mulighet for å 
komme seg ganske fort inn i administrasjonsdelen via svalgang. 
Oppføring av 2 etasjes tilbygg vil bryte den lange fasaden mot øst og vest.   
Bygget skal være funksjonelt og preget av moderne utrykk. Flere vindusflater vil slippe lys inn 
i de forskjellige rom, som vil virke luftige og oversiktlige. 
Det er tatt hensyn til eksisterende terreng, ved at knausen som ligger syd for bygget er tenkt 
som en atkomst til helsestasjon i 2. etasje. Det er allikevel ikke dokumentert at atkomstveien 
blir tilgjengelig for bevegelseshemmede med tanke på stigningsforhold.  
Bygningen og uteoppholdsarealet er for øvrig ikke gjennomgått med tanke på kravene for 
retnings- og bevegelseshemmede. En beskrivelse av dette, med utgangspunkt i de 
retningslinjene som er utarbeidet i forbindelse med universell utforming, skal derfor 
innsendes. Det bør spesielt tas hensyn til materialer, overflater og farger når det gjelder 
forflytning, orientering og miljø. Planene bør derfor oversendes Ås eldreråd og rådet for 
funksjonshemmede for uttalelse. 
 
Antall parkeringsplasser i tilknytting til tilbygget anses å være tilfredsstilt. Det vil være 
uhensiktsmessig å avsette flere parkeringsplasser på bekostning av grønnstrukturen som fins 
på stedet. Bygningen har for øvrig stort parkeringspotensial ved svømmehallen i nord. Det er 
foreløpig ikke avklart hvilket belegg parkeringsplasser skal ha. Det anbefales i hvert fall at 
atkomstvei og parkeringsplasser i tilknytning til hovedinngangen til helsestasjon asfalteres.  
 
For enhver byggevare og ethvert produkt som brukes i byggverk gjelder plikt til å 
dokumentere produktegenskaper. Kravene i kap. V i teknisk forskrift, og § 77 i plan- og 
bygningsloven kommer til anvendelse. Ansvarlige i byggesaken skal sørge for at materialers 
egenskaper er dokumentert før det brukes i et byggverk. Det kan derfor kreves slik 
dokumentasjon innsendt i forbindelse med søknad om igangsetting.  
 
Nye energikrav til bygninger, som oppføling av Soria Moria – erklæringen, Kyotoavtalen og 
EU – direktiv innebærer at nye bygg innrettes med blant annet: 

• Økt isolasjonsnivå 
• Moderat glassareal 
• Vesentlig bedring av vinduskvaliteter 
• Strengere krav til tetthet 
• Effektive ventilasjonsanlegg 
• Tiltak for å unngå behov for lokalkjøling (solskjerming m. m.) 
• Nattsenking av innetemperaturen 

 
Det anbefales at bygget prosjekteres og utføres med hensyn til nye energikrav satt i § 8-21 i 
reviderte teknisk forskrift som trådte i krav 01.02.2007 og har 2,5 års overgangsperiode, der 
gamle eller nye forskrifter kan benyttes.  
Kommunen kan kreve at energitiltak eller samlet netto energibehov dokumenteres.  
 
Teknisk sjef anbefaler på bakgrunn av saksutredningen anbefaler overfor det faste utvalget for 
plansaker at den omsøkte utbygging i tilknyt ing til Nordby ungdomsskole godkjennes.  
 
 
Følgende gjelder dersom det faste utvalg for plansaker godkjenner tiltaket: 
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Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak: 
Under henvisning til søknad om ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning vil det faste 
utvalg for plansaker gi ansvarsrett i følgende funksjoner: 
Ansvarlig søker (SØK) 
? Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS TKL 2 Søkerfunksjon  
Ansvarlig prosjekterende (PRO) 
? Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS  
? Lars Myhre Østfold AS 
? Siv. ing. Østreng AS 
 
? Ingeniør Per Ødemark AS 
 

TKL 2 
TKL 2 
TKL 2 
 
TKL 2 

Prosjekterende for bygningstiltak 
Ventilasjon, sanitær og varmeanlegg 
Bygningskonstruksjoner og branntekniske 
løsninger 
Alarmanlegg, ledelys 

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR) 
? Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS  
 
? Lars Myhre Østfold AS 
? Siv. ing. Østreng AS 
 
? Ingeniør Per Ødemark AS 

TKL 2 
 
TKL 2 
TKL 2 
 
TKL 2 

Kontrollerende for prosjektering av 
bygningstiltak 
Ventilasjon, sanitær og varmeanlegg 
Bygningskonstruksjoner og branntekniske 
løsninger 
Alarmanlegg, ledelys 

 
Kontroll: 
Det er ikke innlevert kontrollerklæringer på at fagområder er ferdig prosjektert. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak 
om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: 
 

1. Ansvarlig utførende for påvisning skal påvise tiltakets plassering og sokkelhøyde i 
marka i henhold til godkjent situasjonskart og tegninger. Skjema for byggplassering 
skal innsendes i utfylt stand. 

2. Søknad om ansvarsrett for prosjektering av alle fagområder skal være innsendt og 
godkjent, herunder kontroll av prosjektering. 

3. Signert kontrollerklæring fra hvert ansvarlig kontrollerende foretak for at fagområdene 
er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse må innsendes for godkjenning. 

4. Søknad om ansvarsrett for utførelse for de enkelte fagområder skal være innsendt og 
godkjent. 

5. Kontrollplan for viktige og kritiske områder skal være innsendt og godkjent. 
6. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg skal være godkjent av kommunalteknisk 

avdeling, herunder nødvendige avklaringer vedrørende tilknytning til offentlig vann- 
og avløpsnett samt evt. omlegging av private stikkledninger. 

7. Avfallsplan skal være innlevert og godkjent. 
8. Søknad/melding om anleggsrigg skal være innlevert og godkjent. 
9. Utearealer skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. Parkeringsplasser 

skal asfalteres.  
10. Eksisterende grønnstruktur nord for bygningen skal beskyttes og beholdes så langt det 

er mulig. 
11. Det må opparbeides minimum en parkeringsplass for handikappede i tilknytning til 

helsestasjon 
12. Arbeidstilsynets samtykke skal foreligge. 
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13. Endelig brannteknisk dokumentasjon med branntegninger av ferdig prosjektert 
bebyggelse skal være innsendt. Det skal foretas uavhengig kontroll av branntekniske 
løsninger som ikke er preaksepterte. 

14. Ansvarlige i byggesaken skal sørge for at materialers egenskaper er dokumentert før 
det brukes i et byggverk. Det kan derfor kreves slik dokumentasjon innsendt i 
forbindelse med søknad om igangsetting.  

15. Bygningen og utearealer må gjøres tilgjengelig for orienterings- og  
            bevegelseshemmede. En beskrivelse av tilgjenglighet for retnings- og 
            bevegelseshemmede, med utgangspunkt i de retningslinjene som er utarbeidet i  
            forbindelse med universell utforming, både når det gjelder bygningen og 
            uteområdene, skal innsendes. Planene bør derfor oversendes Ås eldreråd og rådet for 
            funksjonshemmede for uttalelse. 
 
 
Følgende skal etterkommes: 
 

16. Bygningsgebyr skal innbetales til kommunekassen. Regning ettersendes. 
17. Graving må ikke påbegynnes før ledningsetatene er varslet for å påvise kabler.  
18. Påvisning av vann- og avløpsledninger og graving i offentlig vei meldes til Teknisk 

etat ved kommunalteknisk avdeling. 
19. Tilknytningsgebyr for vann- og avløp skal være innbetalt til kommunekassen senest 

ved tilknytning.  
20. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger. 
21. Ås kommune har vedtatt, gjeldende fra 01.01.04, at årsgebyret for vann og avløp skal 

betales etter målt forbruk, dvs. at det skal installeres vannmåler. Installasjonen skal 
utføres av ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får vannmåleren utlevert hos Ås 
kommune v/kommunalteknisk avdeling. Tiltakshaver vil bli fakturert for vannmåleren. 

22. Teknisk forskrifts § 7-2 mht. brannvern må følges. 
23. Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold til Ås  
      kommunes forskrift for oppsetting av husnummerskilt, jfr. § 4. 

 
 
Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter  
plan- og bygningslovens § 94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og 
undergitt nødvendig kontroll. 
Alt arbeid skal utføres i samsvar med plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, 
normalreglement for sanitæranlegg og Ås kommunes vedtekter til plan- og bygningsloven. 
 
Tillatelsens gyldighet: 
Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. Plan- og bygningslovens § 96. 
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ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 33/07 

 

 
Utv.sak nr 33/07 
GNR 60 BNR 1 - HAUGERUD GÅRD - KLAGE 
 
 
 
Saksbehandler:  Ole Reidar Aardalsbakke 

 
Arkivnr: GB 60/1 Saknr.:  06/1914 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 369/06 25.10.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/07 22.03.2007 
 
 
 
Innstilling til møte 22.03.2007: 
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og bygnings- og reguleringssjefens 

vurdering, og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak av 01.11.06, sak D 
369/06. 

2. Klagen fra Eli Moe og Olaf Storaunet vedrørende byggetillatelse tas ikke til følge. 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
Ås, den 09.03.07 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker på kommunalt nivå 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Situasjonskart i målestokk 1:1000. 
2. Plan-, snitt- og fasadetegninger (nedfotografert). 
3. Merknad fra nabo, Eli Moe og Ken Olaf Storaunet den 20.08.2006. 
4. Uttalelse fra Landbrukskontoret i Follo den 06.10.2006. 
5. Uttalelse fra Fylkesrådmannen den 11.10.2006. 
6. Godkjenner bygging den 01.11.2006, sak nr. D 369/06. 
7. Klage på vedtak fra nabo, Eli Moe og Ken Olaf Storaunet den 23.11.2006. 
8. Kommentar fra Helge Thirud den 19.12.2006. 
9. Kommentar fra Eli Moe og Ken Olaf Storaunet på brev fra Helge Thirud den 06.01.2007. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknaden med dokumenter 
 
 
Utskrift av saken sendes til: 

1. Helge Thirud, Haugerud gård, 1430 ÅS 
2. Eli Moe og Ken Olaf Storaunet, Haugerudveien 13, 1430 Ås. 
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SAKSUTREDNING: 
 
Eksisterende forhold og gjeldende plangrunnlag 
Gnr 60 bnr 1, Haugerud gård, har status som landbrukseiendom og er blant annet bebygd med 
to våningshus som begge benyttes til beboelse, et driftsbygg, et uthus og to mindre 
redskapshus. Eiendommen er uregulert, men omfattes av kommuneplan for Ås 2002-2012, 
vedtatt av kommunestyret 11.12.02, og er disponert til landbruks, natur og friluftsområder. 
Området omfattes av retningslinjer for landbrukseiendommer.  
 
Planbestemmelser i kommuneplanen som har betydning for saken 
Byggeforbud (kap. III, § 10): I landbruks-, natur- og friluftsområder er det ikke tillatt med 
spredt boligbebyggelse og ervervsbebyggelse, samt fradeling av eiendom, dersom formålet 
ikke er tilknyttet stedbunden næring. 
 
Retningslinjer til kommuneplanens planbestemmelser 
For næringsbygg vurderes utvidelse av bebyggelsen i forhold til størrelse, beliggenhet, 
trafikkforhold, verneinteresser og forurensningssituasjon. 
Bygge- og anleggstiltak skal tilpasses landskapsforholdene og stedlig tradisjonell byggeskikk, 
samtidig som hensynet til verneverdige kulturminner ivaretas.  
 
Søknad om tillatelse til tiltak 
Tiltakshaver/ ansvarlig søker: Helge Thirud, Haugerud gård, 1407 VINTERBRO 
Helge Thirud søkte om å oppføre en driftsbygning den 17.08.2006. Driftsbygningen har et 
bebygd areal på 750 m2 og skal brukes som maskin- og redskapslager. Driftsbygningen vil 
være tilknyttet den eksisterende landbruksnæringen på gården som har pågått gjennom 
generasjoner. Ved siden av gårdsdriften er Helge Thirud medeier i entreprenørselskapene, 
Johansen & Thirud AS og Thirud Johansen & Betong AS som har adresse Haugerud gård. 
Bakgrunnen for at Helge Thirud ønsker å oppføre driftsbygningen, er behovet for å få plass til 
sine landbruks- og anleggsmaskiner som er meget plasskrevende. Det vil være meget 
hensiktsmessig å gi husrom for de anleggsmaskinene som i dag står plassert på eiendommen, i 
tillegg vil det bidra til å gi en bedre orden på maskinparken. 
Helge Thirud mener at det da må være naturlig å plassere bygget så nær gårdstunet som mulig 
av praktiske årsaker. Dette vil også være minst sjenerende for området. Han ønsker at 
utbyggingen ikke skal føre til vesentlige endringer i trafikkbelastningen på veien utover det 
som er vanlig. 
 
Protest fra Eli Moe og Ken Olaf Storaunet 
I brev datert 20.08.2006 fra Eli Moe og Ken Olaf Storaunet er de i utgangspunktet positive til 
at det bygges en ny driftsbygning. De vil ikke ha noe økt trafikk av anleggsmaskiner på 
atkomstveien. Den trafikken som allerede eksisterer der i dag, gjør veien utrygg. Ellers 
bemerkes det at de ikke ønsker noen stor masseutfylling på jordet. 
 
Uttalelse fra annen myndighet 
Fylkesrådmannen hadde ingen bemerkninger utover det at tiltaket bør utformes på en slik måte 
at det ikke påvirker hovedbygningens verdi som kulturminne. Landbrukskontoret anser 
oppføringen av bygget som nødvendig for landbruksdriften og har derfor ingen innvending.   
 
Godkjennelse 
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Bygnings- og reguleringssjefen godkjente 01.11.2006, sak nr. D 369/06 tiltaket med den 
plasseringen som kommunen har foreslått. Tiltaket vil ikke medføre noen vesentlig større 
belastning på atkomstveien utover det som er vanlig. Den godkjente plasseringen av tiltaket i 
terrenget medfører en mindre masseutfylling, men uten at bygningen blir til noen større 
sjenanse for den omkringliggende bebyggelse. 
 
Klage fra Eli Moe og Ken Olaf Storaunet 
Eli Moe og Ken Olaf Storaunet har klaget på vedtaket. De klager på at de mener tiltaket vil gi 
en økt trafikk av ulike slag av anleggsmaskiner på Haugerudveien. De mener at kommunen 
ikke kan gi tillatelse til oppføring av et næringsbygg i et LNF- område. De begrunner det med 
at bygget ikke vil bli brukt som driftsbygning slik det er søkt om, men at det vil bli brukt som 
næringsbygg.  
 
Stoppordre  
Den 16.02.07, sak nr. D 369/06, ga bygningsmyndighetene stoppordre, ettersom arbeidet med 
bygget var igangsatt uten at naboklagen var behandlet. Det ble gjort oppmerksom på at 
innkommet klage kunne føre til at avgjørelsen ble omgjort. Videre ville ikke 
bygningsmyndighetene være ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik 
omgjøring.  
 
Helge Thiruds uttalelse til klagen 
Helge Thirud uttalte at bruken av den nye driftsbygningen vil være tiltenkt husrom for 
opplagring, vask og vedlikehold. Han har et prosjekt for videreforedling av kornet på gården. 
Dette prosjektet er veldig plasskrevende, noe som gjør at behovet for en ny driftsbygning er 
trengende.  
 
Teknisk sjefs vurdering med konklusjon og begrunnelse 
Det er tatt hensyn til driftsbygningens fremtredende plassering sett fra nordsiden. Blant annet 
har utbygger endret tiltakets plassering for å tilpasse byggets høyde i terrenget og grad av 
terrengoppfylling. Arealet foran garasjeportene legges nærmere hovedbygningen for å få 
samlet bygningene på tunet og på den måten minske gårdstunets bygningsvolum og dempe 
fjernvirkningen av driftsbygningen på gården.   
 
Driftsbygningen vil være tilknyttet gårdsdriften og er et supplement til den driftsbygningen 
som er i bruk i dag. Det omsøkte tiltaket vil ikke virke sjenerende for den omkringliggende 
bebyggelse med den valgte plasseringen som bygningsmyndigheten har gitt tillatelse til. 
Tiltaket er utformet på en slik måte at det ikke vil påvirke hovedbygningens verdi som 
kulturminne. Driftsbygningen vil ligge avskjermet mot nordøst i forhold til boligbebyggelsen 
og dette gjør at eksisterende boliger ikke blir berørt av tiltaket. 
En ny driftsbygning vil ikke gi noen vesentlig økning i trafikken utover det som er normalt for 
området. Naboskapet får neppe endringer som følge av den nye driftsbygningen, da det 
allerede er en base for entreprenørvirksomhet på gården. 
 
Teknisk sjef kan ikke se at det foreligger tilstrekkelige grunner for å avslå søknaden. Det 
foreslås at klagen ikke tas til følge. 
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Arkivnr: L81  Saknr.:  07/614 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/07 22.03.2007 
 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med plan-og bygningslovens §53 vedtas foreløpig beregning av refusjon for utgifter 
til oppgradering av Nedre Bekkvei som vist i oversikt av 06.11.2006. 
 
 
Ås, den 12.03.2007 
 
Arnt Øybekk        Gunnar Larsen 
Teknisk sjef  Komm.ing. 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-styre i møte den 25.09.2005 vedtok kommunal opparbeidelse av Nedre Bekkvei 
HTM i møte den 14.09.2006; sak 79/06; fastsatte refusjonsenhet for Nedre Bekkvei 
Administrativ behandling: 
Godkjente detalplaner for veianlegget den 08.09.2006 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Oversikt av bergening av foreløpig refusjonsbeløp, datert 06.11.2006 
Kopi av brev om beregning av foreløpig refusjon datert 07.11.2006 
Brev av 01.12.2006 fra eier av gnr 112 bnr 43 
Svarbrev av 06.02.2007 
Referat fra møte den 28.02.2007 med Nedre Bekk Vel 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Oversikt av beregning av foreløpig refusjonsbeløp, datert 06.11.2006 
Kopi av brev om beregning av foreløpig refusjon datert 07.11.2006 
Brev av 01.12.2006 fra eier av gnr 112 bnr 43 
Svarbrev av 06.02.2007 
Referat fra møte den 28.02.2007 med Nedre Bekk Vel 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Eiere av eiendommer innen refusjonsenheten 
 
SAKSUTREDNING: 
 
I møte den 25.09.2005 gjorde kommunestyret vedtak om at Nedre Bekkvei skulle oppgraderes 
og bygges i kommunal regi i samsvar med godkjent reguleringspan. Vedtaket innebærer også 



  Sak 37/07 

at kommunen forskutterer opparbeidelsesutgiftene og krever nevnte utgifter dekket inn ved 
plan-og bygningslovens refusjonsbestemmelser. 
Detaljplanene for veianlegget ble godkjent administrativt den 08.09.2006. 
I sak 79/06 i møte den 14.09.2006 fastsatte HTM refusjonsenheten for veiutbyggingen. 
 
I samsvar med plan-og bygningslovens bestemmelser i §53 er det foretatt en foreløpig 
beregning av refusjonsbeløpene for de eiendommer som ligger innen refusjonsenheten. Denne 
ble oversendt berørte eiendommer til uttalelse med tre ukers svarfrist, og med mulighet for å 
kreve takst etter §50.2. 
 
Innen fristens utløp er det mottatt en uttalelse fra eier av gnr 112 bnr 43, som anser at 
refusjonsenheten burde omfatte alle eiendommer langs Nedre Bekkvei, fordi han mener at alle 
eiendommer vil få en verdiøkning ved gjennomføring av dette tiltaket.  
 
Kommentar: HTM har allerede gjort vedtak om refusjonsenheten og dermed fastsatt de 
eiendommer som skal betale refusjon etter bestemmelsene nedfelt i plan-og bygningsloven. 
 
Videre pekes det på at ubebygde eiendommer i planområdet burde få de største kostnadene 
ved veiutbyggingen. 
 
Kommentar: Refusjon skal kreves for ubebygde eiendommer. Plan-og bygningslovens 
bestemmelser definerer hvilke areal som skal betraktes som ubebygde eiendommer. Disse 
reglene er utformet slik at eiendommer som er bebygd, men ikke fullt utnyttet blir belastet med 
mindre totalt refusjonsbeløp enn areal som er helt ubebygd.   
 
Til sist finner han det urimelig at hans hyttetomt – 112/43 – skal betale full refusjon, på grunn 
av at kommunen i utgangspunktet har vurdert hans hytte til å ha en klart lavere verdi enn 
verdien på det arealet den legger beslag på. 
 
Kommentar: I vårt svarbrev av 06.02.2007 bes det fremlagt takster av hytta og tomta innen 
09.03.2007 som grunnlag for evt revurdering av refusjonsberegningen. Pr dags dato er det 
ikke mottatt slike takster. 
 
Det er ikke innkommet krav om takst i samsvar med plan-og bygningslovens §50.2 for noen 
av de refusjonspliktige tomtene. 
 
Det er avholdt møte med Nedre Bekk Vel den 28.02 2007 om diverse forhold vedrørende 
anleggsdriften, forslag til endret tomtdelingsplan for gnr 112 bnr 47 og om refusjons-
bestemmelsene i plan-og bygningsloven. Kopi av møtereferat følger saken. 
 
Da det ikke har kommet inn krav om takst eller andre avgjørende merknader til 
beregningsgrunnlaget, legges saken frem med anmodning om at HTM vedtar foreløpig 
beregning av refusjon av 06.11.2006. 
 
Til orientering skal endelig refusjonsfaststtelse foretas når anlegget er fullført og endelig 
anleggsregnskap foreligger. Endelig fastsatt refusjonsbeløp forfaller til betaling fem uker etter 
at refusjonsvedtaket er meddelt de refusjonspliktige. Dersom eier/fester ønsker det kan 
refusjonsbeløpet betales over høyst fem år (årlige terminer) med 10% rente av det til enhver 
tid gjenstående beløp. 
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For eiendommer som er delvis utnyttet forfaller endelig refusjonsbeløp til betaling først når 
deling eller bebyggelse gjennomføres. 


