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HTM-sak 92/12 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 

2013 - 2016 
Gå til saksliste     Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 145  Saksnr.:  12/1441 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 49/12 06.06.2012 
Ås Eldreråd / 05.11.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede / 06.11.2012 
Administrasjonsutvalget / 07.11.2012 
Formannskapet / 07.11.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial / 08.11.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/12 08.11.2012 
Formannskapet / 21.11.2012 
Kommunestyret / 12.12.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 
e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 

av takstverdien. 
f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-

verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht. reglene for selvkost. 

 
 
Rådmannen i Ås, 30.10.2012 
 
(Sign.) 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
F-sak 49/12 06.06.2012, Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
24.10.2012 Formannskapet (presentasjon) 
05.11.2012 Eldrerådet (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for 

utvalget) 
06.11.2012 Kommunalt råd for funksjonshemmede (for behandling av de deler av 

saken som er aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Administrasjonsutvalget (for behandling av de deler av saken som er 

aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Formannskapet (1.gangsbehandling) 
08.11.2012 Hovedutvalg for helse og sosial 
08.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
08.11.2012 Hovedutvalg for teknikk og miljø 
21.11.2012 Formannskapet (2.gangsbehandling - innstilling) 
12.12.2012 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt:  
(Vedlegg 1 ble sendt alle utvalg 26.10.2012) 
1. Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. 
 
Etter anmodning i formannskapet 26.10.2012 følger vedlagt  
budsjettvedtak 2010 for 2012: 
2. Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser,  
3. Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
4. Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 
5. Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
- 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
Handlingsprogram 2013-2016 med økonomiplan tar utgangspunkt i de overordnede 
mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2011 – 2023). Det er tatt 
utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. 
Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives 
tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene. 
 
Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og 
hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de 
respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt 
forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 24.oktober. 
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Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 6.6.2012: 

 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er i 1000 kr:  

Sentraladministrasjonen:    61 349 
Oppvekst og kultur:   315 414   
Helse- og sosial:  246 232 
Teknikk og miljø:   81 410 

 
Dette har vært førende for arbeidet med handlingsplan og budsjett. 
 
 

Sentrale utfordringer 
 
Budsjettet for 2013 viser et netto driftsresultat på 1,1 %. Etter bundne avsetninger, 
budsjetteres det med et overskudd på ca. 6,5 mill. kr som foreslås avsatt til styrking 
av kommunens disposisjonsfond. Dette er en økning fra budsjett 2012 og skyldes en 
kombinasjon av høy vekst i frie inntekter og moderat kostnadsvekst. Med andre ord 
har man klart å møte befolkningsveksten og derav økt etterspørsel etter kommunale 
tjenester, uten tilsvarende kostnadsvekst. Dette har gitt et bedre økonomisk resultat, 
men har også utfordret både interne støttetjenester og tjenestesteder. 
 
Basert på gjennomgang av regnskapstall og kritisk vurdering av konsekvenser av 
tidligere vedtak, har en rekke enheter fått styrket sine budsjetter gjennom 
konsekvensjusteringer. Samtidig vil rådmannen kommunisere tydelig ut til 
enhetsledere at det er lite rom for tilleggsbevilgninger i 1. og 2. tertial. Fokuset på 
økonomistyring ute i enhetene må fortsatt være høyt, og enheter som ser at 
budsjettrammene står i fare for overskridelser, må umiddelbart gjennomføre 
korrigerende tiltak. Dette for å sikre at netto driftsresultat ikke svekkes.  
 
Ås kommune står overfor stor befolkningsvekst. Dette innebærer økt etterspørsel 
etter tjenester, samtidig som det ikke kan påregnes tilsvarende vekst i inntekter. 
Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, god 
utnyttelse av teknologi samt at veksten i tjenestebehov møtes uten tilsvarende 
kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å 
øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.  Det er viktig at det gjøres 
reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene bli 
desto større i kommende år. 
 
Arbeidet med vurdering av strukturelle endringer må fortsette. Eksisterende 
skolestruktur er vedtatt videreført. Potensialet for innsparinger på dette området 
ligger nå i mer effektiv bruk av eksisterende lokaler. Videre er det startet opp et 
prosjekt med å vurdere mer effektiv bruk av administrasjonslokaler. Innen helse og 
omsorg vil det være høyt fokus på mest mulig effektiv implementering av 
Samhandlingsreformen. 
 
Rådmannen mener det er behov for en satsing på nye investeringer og større 
renovering av bygg. Dette for å sikre verdien i bygningsmassen, samt legge til rette 
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for økt effektivisering av tjenesteproduksjonen. Kostnadene per ansatt har økt 
betydelig de senere årene, som følge av økte pensjonskostnader. Samtidig er 
kapitalkostnadene per krone investert, gått ned som følge av et lavt rentenivå. Dette 
tilsier isolert sett at gjennomføring av investeringer som kan bidra til mer effektiv 
tjenesteproduksjon er blitt mer lønnsomt enn tidligere.  
 
Avklaring vedrørende salg av Dyster Eldor foreligger ikke ennå. Inntil videre er det 
derfor lagt til grunn tidligere vedtak om stykkvis salg. Ved en eventuell høyere 
salgsinntekt vil dette kunne finansiere nye investeringer og fremtidig låneopptak 
reduseres. 
 
Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er 
følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: 
 
 

Oppvekst og kultur 
 
Kultur 

 Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.   
 
Kvalitet 

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 

 Planlegge utbygging av Solberg skole. 

 Ferdigstille ”Skolebruksplanen” og følge opp denne. 
 
Helhetlig og utvidet skoledag 

  Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO. 

 

 

Helse og sosial 

 
Helse og omsorgstjenesteloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 
nye oppgaver og nye muligheter.  

 Effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 
Folkehelseloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i forhold 
til nye oppgaver og nye muligheter. 

 
Demografisk utvikling 

 Planlegge utbygging av eldreomsorgen. 
 
Forebygge fattigdom 

 Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 
bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier. 
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Tekniske tjenester 

 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier). 
 

 

Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Medarbeidere/Organisasjon og personal 

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. 

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-avtalen. 
 
Økonomi 

 Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom 
strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. 

 Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser, 
herunder implementering av system for mottak av e-faktura fra leverandører. 

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.  

 Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 

 Ha økt fokus på innkjøp og starte anskaffelse av system for e-handel. 
 
Service og kommunikasjon 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer. 
 

Plan- og utviklingsavdelingen 

 Utarbeide områderegulering for Ås sentrum og gjennom denne prosessen 
forankre en visjon og strategi som sikrer god og målrettet stedsutvikling. 

 Bidra aktivt i næringsutvikling med særlig fokus på utviklingsprosjekter knyttet til 
Campus Ås.  

 Forberede revidering av kommuneplanens arealdel. 

 Følge opp arbeidet med Regional plan for areal og transport. 
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TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2013 - 2016 
Gå til saksliste << Forrige sak  Neste sak >> 

 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: D11  Saksnr.:  12/1123 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 93/12 08.11.2012 
Formannskapet / 21.11.2012 
Kommunestyret / 21.11.2012 
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2013-2016”, datert 
29.10.2012. 
 
 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk 
Teknisk sjef 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt HTM og K 31.10.12) 
Forslag til “Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2013-2016”. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Innspill i forbindelse med høringen våren 2012. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv Olaug Talleraas 
Ås idrettsråd 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg skal rulleres hvert år. Planen ble sist 
rullert i 2011. Planen danner grunnlag for å søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. Planen skal også danne grunnlag for kommunens budsjett. Det 
er gjennomført en høring som ble offentliggjort i ØB og på kommunens internettside. 
Høringsfristen var 15. juni 2012. 
 
Alle anlegg som har vært med i planen tidligere og nye forslag er vurdert. Tiltakene er 
vurdert ut i fra status prosjektering og finansiering. Det er også lagt vekt på erfaring 
Kommunalteknisk avdeling har gjort gjennom drift og vedlikehold, samt tips og innspill 
fra innbyggere og sentrale offentlige myndigheter.  
 
Det har kommet inn forslag til tiltak på både Brønnerud og Åsgård skole. 
Kommunalteknisk avdeling vil sammen med eiendomsavdelingen ta initiativ til møte 
med FAU’ene ved de aktuelle skolene med tanke på planlegging, kostnadsberegning 
og fordeling av kostnader. Det er viktig at de ulike anleggene planlegges slik at man 
kan få spillemidler til dem. I tillegg må fremtidig drift- og vedlikehold vurderes og 
medberegnes i prosjektene. 
 
På Breivoll friområde er det tidligere foreslått en sandbane for volleyball og 
håndballaktiviteter. Denne bør innarbeides i en skjøtselsplan for området og 
administrasjonen vil planlegge og prosjektere dette i 2013, slik at det kan innarbeides 
i handlingsprogrammet til kommunen for 2014. Det vil da også bli søkt spillemidler for 
2014. 
 
Åshallen og Ås klubbhus skal rehabiliteres. Dette er prosjekt i regi av 
eiendomsavdelingen. 
 
I Ås kommune er det 4 lysløyper med lysanlegg som må oppgraderes. Alle 
lysanleggene har til sammen 355 armaturer med HQl-lamper (kvikksølv). HQl-pærer 
vil ikke bli produsert lenger fra 2013. Ved en oppgradering vil det samtidig oppnås 
store innsparinger i energiforbruket. Innsparing og kostnader vil avhenge av valg av 
tekniske løsninger. Innsparingen forventes å bli godt under 50 %. Kostnadene kan 
stipuleres til ca. kr 2 mill. 
 

Vurdering av saken: 
Ås kommune vedtar ”Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2013 – 2016” 
som den er beskrevet i vedlegg. Planen danner grunnlag for søknad om spillemidler. 
Tiltak som Ås kommune skal finansiere, helt eller delvis, innarbeides i 
handlingsprogram fra og med 2014. 
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TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013 - 2016 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: Q80  Saksnr.:  12/1122 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 94/12 08.11.2012 
Formannskapet / 21.11.2012 
Kommunestyret / 21.11.2012 
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen 

rulleres neste gang høsten 2013. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- av de «frie» midlene på driftsbudsjettet for vei avsettes til 

trafikksikkerhetstiltak for utførelse av tiltak i henhold til «Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet 2013-2016». 

 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk 
Teknisk sjef 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt HTM og K 31.10.12) 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Innspill i forbindelse med høring av tiltaksplanen. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv Olaug Talleraas 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplanen danner grunnlag for blant annet søknader om tilskudd gjennom 
tilskuddsordningen ”Aksjon skolevei”. Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. 
Tiltaksplanen ble sendt på høring med frist 15.6.2012. Kommunen mottok flere 
henvendelser fra både kommunal virksomhet og privatpersoner. 
 
Tiltaksplanen følger samme lest som i fjor, ved at den inneholder omtale av statlige 
retningslinjer, kostnadsberegninger knyttet til trafikkulykker, samt 
årsakssammenhenger og virkemidler, i tillegg til selve tiltakene som prioriteres. Vi har 
også valgt å dele planen inn i ”mindre tiltak” og ”store tiltak” for kommunale veier. 
Store og små tiltak for fylkes- og europaveier er slått sammen.  
 
Som vanlig har vi fått mange innspill om fartshumper. Dette er oppsummert i et eget 
vedlegg.  
 

Vurdering av saken: 
Tiltak på kommunale veier: 
Det er ingen store anlegg som er klare for gjennomføring i 2013. Kommunalteknisk 
avdeling vil bruke 2013 til å utføre flere mindre tiltak, samt starte planleggingen av av-
/påstigningsfelt langs Skoleveien for elever ved Åsgård skole og et aktuelt gang- og 
sykkelveiprosjekt. Tiltakene for gang-/sykkelvei som er listet på slutten i tabellen over 
«store tiltak» bes prioritert. Gjennom «Aksjon skolevei» kan man søke om midler for 
både 2013 og 2014, dette for å kunne bruke noe lenger tid på planlegging, slik at 
tiltakene blir gjennomført det året det blir tildelt tilskudd. Det er dette som er tenkt for 
et aktuelt gang-/sykkelveiprosjekt. Kommunalteknisk avdeling vil i 2013 utføre alle de 
mindre tiltakene som er listet i tiltaksplanen, i tillegg til å anlegge veilys langs 
Brønnerudveien til Brønnerud skole, samt anlegge 12-13 fartshumper. 
 
Når det gjelder fartshumper vil kommunalteknisk avdeling foreta trafikkmålinger på de 
aktuelle stedene fra våren 2013. Resultatet av disse målingene vil danne grunnlaget 
for prioritering av fartsdempende tiltak med tanke på sikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling (bl.a. for busser og utrykningskjøretøy). 
 
Tiltak på fylkes- og europaveier: 
De aktuelle tiltakene er ikke listet i prioritert rekkefølge. Kommunalteknisk avdeling vil 
så snart tiltaksplanen for trafikksikkerhet er ferdig politisk behandlet, ta initiativ til et 
møte med Statens vegvesen med tanke på prioritering og gjennomføring av tiltak på 
fylkes- og europaveier.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Trygg Trafikk mener at 10 % av kommunenes veibudsjett bør gå til 
trafikksikkerhetstiltak. 10 % av Ås kommunes «frie» midler i veibudsjettet er for 2012 
kr. 299 000,-. Kommunalteknisk avdeling bruker i dag midler fra disse «frie» midlene 
til blant annet skilt, veioppmerking, veibommer og andre mindre tiltak. Det er likevel 
ønskelig at det settes av en bestemt sum til trafikksikkerhetstiltak, og 
kommunalteknisk avdeling foreslår at kr. 250 000,- i budsjettet for 2013 avsettes til 
tiltak som er listet i «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016». 
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Gjennom «Aksjon skolevei»-ordningen kan man søke om midler til blant annet 
fartsdempende tiltak og veilys. Den kommunale egenandelen på kommunal vei er 
minimum 20 %. Ved veilysprosjekter og revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan 
er kommunal egenandel på 50 %. 
 
Gitt at vi får maksimal uttelling på vår søknad om midler gjennom Aksjon skolevei, 
samt bruker kr. 250 000,- av driftsbudsjettet, kan følgende trafikksikkerhetstiltak 
gjennomføres i 2013: 
 

- Alle tiltakene som er listet under «Mindre tiltak»: 
o Kr. 50 000,- av kommunale midler og kr. 5000,- fra Aksjon skolevei 

- Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole: 
o Kr. 150 000,- av kommunale midler og kr. 150 000,- fra Aksjon skolevei 

- Fartshumper 
o Med en egenandel på 20 % (kr. 50 000,-) kan vi anlegge fartshumper 

for til sammen kr. 250 000,-. Med en estimert pris pr. fartshump på kr. 
20 000,-, kan vi anlegge ca. 12-13 fartshumper. 
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FOLLO REN - NY RENOVASJONSFORSKRIFT 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: M60 &00 Saksnr.:  11/1699 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 60/11 25.08.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 95/12 08.11.2012 
Kommunestyret /  

 
 

Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende 
endringer: 

1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et 

punkt 4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til 
eventuell spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis 
rett til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid 
mellom Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§ 18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 

 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Trine Christensen    
Rådmann       Arnt Øybekk 
        Teknisk sjef 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 63/10, Ny renovasjonsløsning og ny renovasjonsforskrift for Follo 
HTM-sak 60/11 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til ny renovasjonsforskrift (identisk med høringsforslaget). 
2. Tabell med hovedkommentarene fra høringssvarene i kommunene Ås, Ski, 

Nesodden og Oppegård, samt rådmannens kommentar til uttalelsene. 
3. Utskrift fra møtebok HTM-sak 60/11 med endringsforslag fra FrP, 24.08.2011 
4. Forskriften slik den er vedtatt i Oppegård kommune.  

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
 
 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Eierkommunene til Follo Ren IKS har i respektive kommunestyrer vedtatt ny 
renovasjonsløsning kalt Kretsløp Follo. I samme kommunestyre ble det vedtatt å 
legge ny renovasjonsforskrift ut på høring før politisk behandling. Sameier, borettslag 
og velforeninger ble oppfordret til å komme med innspill. 
 
Follo Ren IKS (heretter kalt FR) har utarbeidet den nye renovasjonsforskriften med 
hensyn til nytt renovasjonssystem – Kretsløp Follo. Ny felles renovasjonsforskrift tar 
sikte på forenklinger og harmonisering mellom kommunene. Representanter fra 
administrasjonen i alle eierkommuner har i møter fått anledning til å komme med 
innspill i utarbeidelsesprosessen. 
 
Renovasjonsforskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av 
husholdningsavfall. Den omfatter alle registrerte bebygde grunneiendommer hvor det 
oppstår husholdningsavfall i deltagerkommunene. 
 
Forslaget ble sendt ut på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37, 1. ledd, med 
seks ukers høringsfrist, perioden 18.04.11 til 30.05.11. 
 
Høringsfristen var den 30. mai. Da hadde den nye renovasjonsforskriften vært ute på 
høring i 6 uker. Totalt 20 høringssvar kom inn, fordelt slik: 

 Ett i Ås kommune 

 Tre i Nesodden kommune 

 Seks i Ski kommune 

 10 i Oppegård kommune 
 
Forskriften var til behandling i HTM i Ås kommune 25.08.2011, men saken ble utsatt 
og sendt tilbake til administrasjonen.  
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Vurdering av saken: 
 
Rådmannens vurdering av høringssvarene finnes i vedlagte tabell. 
 
HTM gjorde følgende vedtak i saken 25.08.2011: 
Saken utsettes. 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en mer forståelig framstilling av hva de 

foreslåtte bestemmelser innebærer. 
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker at de kommentarer som er fremkommet i 

møte kommenteres og vurderes.  
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø observerer at Follo Ren har distribuert 

informasjon til befolkningen før ordningen er politisk behandlet. Hovedutvalget 
finner dette uakseptabelt. 

 
I punkt 1 bes det om en mer forståelig fremstilling av hva forskriftsforslaget 
innebærer. I og med at ordningen har vært i praktisk drift om lag ett år nå, antar vi at 
medlemmene har blitt mer kjent med den nye ordningen, men vi vil her kommentere 
de største forandringene: 

 Grensen for hvor langt beholderne kan stå fra kjørbar vei er redusert fra 12 m 
til 7 m. I og med at beholderne har hjul, kan abonnenten nå ha beholderen 
stående lenger unna, men heller trille den frem selv på tømmedagen. 
Alternativt kan man betale gangtillegg. De fleste abonnentene har klart å løse 
dette på en god måte uten gangtillegg. I tillegg er FR i ferd med å utarbeide 
forslag til felles retningslinjer for fritak for gangtillegg for personer med 
spesielle behov. 

 Med ny renovasjonsordning blir det større fleksibilitet for abonnentene. En kan 
redusere størrelsen på beholderne og få reduksjon i gebyret. Alternativt gå 
opp en størrelse dersom en har behov for dette med et lite tillegg i gebyret. 

 Tidligere ble det gitt reduksjon på 20 % i renovasjonsgebyret for husholdninger 
som komposterer matavfall etter å ha deltatt på kurs hos FR. Ordningen med 
reduksjon for disse faller bort, men dersom man komposterer matavfall vil den 
totale restavfallsmengden minke. Det vil si at for mange av disse vil det være 
mulig å gå over til en mindre beholder og dermed redusere renovasjons-
gebyret med 30 %.  

  Tidligere var det huseier som eide renovasjonsstativet. Med den nye 
ordningen er det FR som eier og vedlikeholder beholderne.  

 
På FR sine hjemmesider er det lagt ut en veileder for den nye renovasjonsløsningen i 
Follo. Denne er nyttig både for administrasjonen og abonnentene. 
http://www.kretslopfollo.no/filestore/Veileder/VeilederforrenovasjonslsningerhosFolloR
en.pdf 
 
 
Astri Thomassen Ekroll fra Follo Ren IKS vil være tilstede under HTM sitt møte 
08.11.2012, slik at eventuelle spørsmål og uklarheter kan bli løst i møtet. 
 
 
 
 

http://www.kretslopfollo.no/filestore/Veileder/VeilederforrenovasjonslsningerhosFolloRen.pdf
http://www.kretslopfollo.no/filestore/Veileder/VeilederforrenovasjonslsningerhosFolloRen.pdf
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I punkt 2 i vedtaket, ber HTM om at de kommentarer som er fremkommet i møtet 
kommenteres og vurderes. Vi vil her gå gjennom de punktene som er vurdert. 
 
Generelt: 
Det er kommentert i § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9A, § 10, § 12 og § 14 at det er 
forvirrende hva som er FR og hva som er Ås kommune. I § 3 gis det en helhetlig 
oversikt over hvilke paragrafer som er delegert til FR. Det er likevel naturlig at det står 
kommunen alle steder i forskriften fordi det i henhold til Forurensningsloven er 
kommunen som er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Det er Ås 
kommune som er riktig juridisk enhet her selv om den daglige driften av 
innsamlingsordningen i store trekk er delegert til et interkommunalt selskap som 
kommunen er medeier i.   

 
§ 4 Definisjoner 
I definisjonen av oppsamlingsenhet er det tatt med en setning om at kommunen 
velger type og utforming av oppsamlingsenhet, for å presisere at type 
oppsamlingsenhet kan endres over tid uten at det må en forskriftsrevidering til.  
 

Begrepet returpunkt er brukt i § 5. 
 

Begrepet gjenvinningsstasjon er brukt i § 5 og § 7. 

 
§ 9A Bruk av oppsamlingsenheter 
Forskriften er allerede vedtatt med denne nummeroppbygningen i de øvrige 
medlemskommunene. Det vil være urasjonelt om ikke Ås kommune skal følge 
samme nummeroppbygning. 
 

I henhold til forskriftsforslaget, er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset 
fast. Sjansene for at avfallet fryser i beholderen reduseres ved at avfallet pakkes 
forsvarlig inn før det legges i oppsamlingsenheten. Vi kan ikke se hvem andre enn 
abonnenten som skal være ansvarlig for dette.  
 

Som abonnent og bruker av oppsamlingsenheten er det naturlig at en ivaretar den på 
best mulig måte. Rådmannen sier i sin kommentar til høringsuttalelsen at 
abonnenten i noen tilfeller må kunne stilles ansvarlig. Dette vil ivaretas i dialog med 
Follo Ren og kommunen. 

 
§ 9B Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger 
Forskriften er allerede vedtatt med denne nummeroppbygningen i de øvrige 
medlemskommunene. Det vil være urasjonelt om ikke Ås kommune skal følge 
samme nummeroppbygning. 

 
§ 13 Innkreving og renter 
Erfaringen viser at det er nødvendig å ta med et slikt punkt i forskriften. Dette er 
parallelt med § 13-3 i «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune». 
Legalpant er en rettighet kommunene har ved innkreving av VAR-gebyrer.  
For borettslag og sameier, er det snakk om mye mer enn et par tusenlapper i året. 
Dersom renovasjonsgebyret ikke betales gjennom flere år, blir det mange 
tusenlapper selv for en boenhet. For en tjeneste som drives til selvkost vil det si at 
fellesskapet skal betale for de abonnentene som ikke betaler sitt gebyr. 
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§ 17 Eiendomsrett beholdere ved overgang til nytt renovasjonssystem 
Forskriften er allerede vedtatt med denne nummeroppbygningen i de øvrige 
medlemskommunene. Det vil være urasjonelt om ikke Ås kommune skal følge 
samme nummeroppbygning. 
 
 
De øvrige medlemskommunene i FR har allerede vedtatt forskriften. Forskriften slik 
den er vedtatt i de andre kommunene, fremkommer av vedlegg 1. Det har tilkommet 
en paragraf til, i forhold til det forslaget som ble fremlagt for HTM i 2011; § 18 om 
ikrafttredelse. 
 
 
Ordningen med nye beholdere har vært i gang i Ås kommune om lag et år nå. 
Rådmannen mener at erfaringene hittil er positive og at også kundene generelt er 
fornøyde med den nye ordningen.  
 

 

Vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser 
Forskriften vil håndheves av Follo Ren og kommunen. 
 
Gebyrene fastsettes årlig av kommunestyrene i eierkommunene, basert på selvkost. 
 
For de fleste abonnentene vil det ikke være økonomiske endringer. 
 
I denne forskriften gis det rom for gebyrdifferensiering etter forurenser betaler 
prinsippet. Har du lite avfall betaler du mindre, har du mer enn standardløsning 
betaler du mer. 

 

 

Helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Arbeidsmiljøet til renovatøren blir kraftig forbedret mht. belastningsskader og 
stikkskader. 
 
Økt krav til veistandarden vil bedre sikkerheten ved renovasjon. 

 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende endringer: 

1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et 

punkt 4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til 
eventuell spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis 
rett til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid 
mellom Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 

 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
01.12.2012. 
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R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER 

FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-257 Saksnr.:  08/2937 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/09 30.04.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/11 09.06.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 86/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 96/12 08.11.2012 
Kommunestyret /  

 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012. 
 
 
Ås 31.10.2012 
 
 
Trine Christensen      Arnt Øybekk    
Rådmann  Teknisk sjef    
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplan for Ålerudmyra godkjent i Ås kommunestyre 23.10.1991 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang:  30.04.2009 
Offentlig ettersyn:                                       22.05.2009 – 22.06.2009   
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang: 09.06.2011 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang: 27.09.2012 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 4. gang: 08.11.2012 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt:  
(Vedlegg 1-36 ble sendt HTM og K i separat trykk 19.09.2012) 
10. Endring fra forrige utsendelse: Forslag til reguleringsbestemmelser,  
      sist revidert 23.10.2012. (10 B: Forslag til reguleringsbestemmelser revidert  
      31.05.2011.) 
37. Utskrift av møtebok for HTM, sak 86/12, i møte 27.09.2012 
38. Innspill fra Ola Nordal, leder i HTM 
39. Utsnitt av referat fra møte 19.09.2012 mellom Aas Skytterlag og Statens 

vegvesen. 
40. A og B: Notater av 17.10.2012 og 23.10.2012 fra Rieber Prosjekt AS 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 

 

Utskrift av saken sendes til: 

 Aas Skytterlag 

 GEM Consulting AS 

 Grindaker as Landskapsarkitekter 

 Rieber Prosjekt AS 

 Statens vegvesen 

 Akershus fylkeskommune 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Hafslund Nett AS 

 Naboer 

 Andre berørte parter 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Beskrivelse av området: 
Ålerudmyra ligger ca. 600 meter sørvest for fylkesvei 54. Eiendommen har et areal 
på 75 dekar. Den består av et forholdsvis flatt og åpent areal i sørøst, mens den mot 
vest avgrenses av en skogbevokst høy fjellskråning. Eiendommen er på alle kanter 
avgrenset av skogeiendommer. En liten bekk følger foten av skråningen og renner 
mot sørvest. Eiendommen er bebygd med et eldre våningshus og en delvis 
sammenrast driftsbygning. Begge er bygd før år 1900. I tillegg er det anlagt 
standplasser for skyting på 100 og 200 meters baner, samt en leirduebane.  
I tillegg omfatter planområdet en 650 – 700 meter lang atkomstvei fra fylkesvei 54.  

 

Reguleringsmessige forhold: 
Gjeldende reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane ble vedtatt i Ås kommunestyre 
23.10.1991. Også i kommuneplanen for Ås inngår skytebanen. Se vedlegg 1 og 2. 
 

Bakgrunnen for at saken fremmes: 
Ås kommune eier Ålerudmyra. Banen brukes hovedsakelig av Aas Skytterlag. Naboer 
til skytebanen har stadig klaget på skytestøyen. Aas Skytterlag har derfor i samarbeid 
med Grindaker as Landskapsarkitekter og Rieber Prosjekt AS arbeidet med forslag til 
støyskjerming og har foreslått å etablere store støyvoller for å redusere støyen til 
akseptabelt nivå. Se vedlegg 3 - 7. 
 
Det ble 01.10.2008 avholdt møte mellom Grindaker, Aas skytterlag, inviterte 
grunneiere og Ås kommune. Planene ble framlagt og diskutert. Forslaget innebærer 
store terrengendringer i tillegg til endrede standplasser. Planlagt massevolum for 
støyvollene er på ca. 450 000 kubikkmeter. Saksbehandlingen ble diskutert, dvs. om 
dette kunne behandles som en byggesak eller om det måtte utarbeides endret 
reguleringsplan, eventuelt mindre vesentlig endring av reguleringsplanen. Etter møtet 
har Ås kommune kommet til at det må utarbeides endret reguleringsplan for 
skytebanen samt atkomstveien fra fylkesvei 54. Se vedlegg 8.  
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Saken ble diskutert i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.11.2008. Hovedutvalget 
var ikke imot de foreslåtte planene, men la også vekt på at de planlagte støyvollene 
kunne dekke noe av kommunens behov for massedeponier.  
Den foreslåtte endrede reguleringsplanen forutsettes å dekke samme areal som 
vedtatt plan, muligens med mindre justeringer. 
 

Underretning om igangsetting av reguleringsarbeid – innkomne bemerkninger: 
Ås kommune har i medhold av plan- og bygningslovens §§ 27-1 og 28-1 gitt 
underretning om igangsetting av arbeid med endret reguleringsplan, gjennom 
annonser i Østlandets Blad og Ås Avis 11.12.2008 og i brev av 10.12.2008 til berørte 
parter. 
 
Følgende forhåndsuttalelser/bemerkninger er innkommet: 
1. Hafslund Nett AS (17.12.2008) har linjeanlegg innenfor det aktuelle 

reguleringsområdet, både høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. Dette må 
det tas hensyn til i det videre arbeidet. Se vedlegg 11. 

2. Øyvind Aalerud (14.01.2009) viser til at han er meget støyutsatt. Han mener at det 
ikke foreligger støyberegning som tar høyde for refleksjonsstøy. Det er ellers 
utilfredsstillende at den foreslåtte støyskjermingen ikke også omfatter 
leirduebanen. Planen om etablering av støydeponi er uforutsigbar. Det forespeiles 
at tiltaket skal være avsluttet i 2011. Planen om 10 lastebiler per time virker 
urealistisk. Han antar at arbeidet med tiltaket vil pågå i flere år. Han er svært 
negativ til det forslåtte tiltaket. Se vedlegg 12. 

3. Statens vegvesen (15.01.2009) er svært betenkt over økningen av tyngre kjøretøy 
som planen forutsetter på fylkesvei 54 i Ås og fylkesvei 212 i Hobøl. Fylkesvei 54 
har redusert aksellast (T8), og veibredden er svært smal. Fylkesvei 212 er bred 
nok, men har dårlig veidekke. Transport av så store mengder masser er ofte 
konfliktfylt, og det er ikke nevnt noe om forholdet til myke trafikanter. Det tas 
følgende forbehold for å tillate tilkjøring av masser på fylkesveiene: 

 Sikkerheten for de myke trafikantene vurderes. Sikringstiltak forutsettes 
bekostet av tiltakshaver. 

 Det må etableres møteplasser på fylkesvei 54 for å sikre at to tyngre 
kjøretøy kan møtes. Dette kravet må inn i reguleringsbestemmelsene. 

 Fylkesveien med veikanter, grøfter og veiområde skal til enhver tid holdes 
fri for søle og annen tilgrising som følge av massetransporten. 

 Dersom det viser seg at fylkesveien tar skade av massetransporten, kan 
tillatt aksellast på veien bli ytterligere redusert. 

      Se vedlegg 13. 
4. Fylkesmannen (15.01.2009): 

Miljøvernavdelingen viser til at det planlegges støyvoller blant annet ved bruk av 
lettere forurenset masse. Det vises til reglene for deponier. 
Reguleringsbestemmelsene bør inneholde krav om avrenning fra støyvollen. 
Støyvollene vil medføre omfattende terrengendringer, og det forutsettes at 
konsekvensene for landskapet utredes grundig i det videre reguleringsarbeidet. 
Forholdet til friluftslivet bes vurdert. Tillatelse til skytebane, gitt av Statens 
forurensningstilsyn i 1984, er ikke i henhold til dagens støyretningslinjer. Det bes 
om at miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442, overholdes. 
Refleksjonsstøy må spesielt vurderes.  
Beredskapsstaben minner om at det skal utarbeides konkret risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Se vedlegg 14. 
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5. Akershus fylkeskommune (20.01.2009) påpeker at planområdet har potensial for 
fornminner. Det vil kreves arkeologisk registrering. Fylkesrådmannen viser ellers 
til Statens vegvesens uttalelse og slutter seg til vegvesenets vurderinger av 
trafikksikkerhet og behovet for møteplasser. Se vedlegg 15. 

 

Kommentarer til forhåndsuttalelsene: 
Til nr. 1 – Hafslund Nett AS: 
Kravene fra Hafslund forutsettes imøtekommet. 
 

Til nr. 2 – Øyvind Aalerud: 
Det forutsettes at støyberegningene utført av firmaet Rieber Prosjekt AS er faglig sett 
korrekt. Leirduebanens refleksjonsstøy vil bli redusert som følge av planlagt tildekking 
av fjellet. Ås kommune deler imidlertid Aaleruds bekymring for at en anleggstid på 2 
år er for liten for et prosjekt av disse dimensjoner. Se også uttalelsen fra Statens 
vegvesen. 
 

Til nr. 3 – Statens vegvesen: 
De utbedringene som vegvesenet forutsetter på veinettet, er omfattende, og dette 
kan representere en ”flaskehals” når det gjelder tempoplan og muligheten for 
overhodet å gjennomføre planene. På fylkesvei 54 kan det bety at det må lages 
møteplasser på hele strekningen fra skytebanen til Revhaugkrysset, en strekning på 
4,5 km. I tillegg må atkomstveien fra fylkesveien fram til skytebanen oppgraderes slik 
at den tåler tungtransport, i en lengde av 650 -700 meter. 
Det er ellers noen få elever som indirekte har fylkesveien som skolevei, men de blir 
fraktet med buss. 
 

Til nr. 4 – Fylkesmannen: 
Dimensjonene på de planlagte støyvollene er enorme, og de betyr et stort inngrep i 
dagens miljø. Kommunen forutsetter at kravene til avrenning fra støyvollene blir 
ivaretatt. Ålerudmyra er i dag ikke særlig viktig for friluftslivet på grunn av skytebanen. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet. Se avsnitt om dette temaet. 
Støyberegningene forutsettes å ta med alle forholdene omkring skytestøy, inkludert 
refleksjonsstøy.  
 

Til nr. 5 – Akershus fylkeskommune: 
Det er bestilt kulturminneregistrering. Se ellers kommentarene til bemerkning 3 og 4.   

 

Beskrivelse av planforslag: 
Forslaget til reguleringsplan baserer seg på landskapsplan utarbeidet av Grindaker 
as Landskapsarkitekter, i samråd med konsulentfirmaet Rieber AS. Planforslaget 
viser i hovedsak to støyvoller i østvest-retning. Disse slutter seg til fjellskrenten i vest. 
Fjellskrenten tildekkes med løsmasser. Mellom vollene anlegges 100 og 200 meters 
skytebaner. Det betyr at dagens skytebaner flyttes. Leirduebanen blir liggende der 
den er i dag, nord for nordre voll, og her forutsettes det at tildekking av fjellskråningen 
med løsmasser skal redusere refleksjonsstøy. Støyvollene vil på det høyeste ligge 20 
meter over dagens terreng, men størstedelen ligger ca. 10 – 15 meter over 
eksisterende terreng. Vollene vil ha en helling på 1: 2. Atkomstvei blir som nå regulert 
fra fylkesveien, i en lengde av 650 – 700 meter. Veien får en total regulert bredde på 
6 meter inkludert grøfter. Det reguleres inn møteplasser. Se ellers kart og beskrivelse 
i vedlegg 1 - 10.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Planforslaget er vurdert i forhold til landskap, forurensning, støy, 
trafikk/trafikksikkerhet. Planen innebærer en vesentlig terrengendring, men så lenge 
det er skog på alle kanter, vil det bli mindre synlig på avstand. Vollene skal tilplantes. 
Planen forutsetter at avrenning ivaretas ved omlegging av grøfter og et 
sedimenteringsbasseng. Hovedproblemet, dvs. støy, vil reduseres ved de planlagte 
vollene, som skal gi en tilstrekkelig støydemping mot omgivelsene. Den store 
anleggstrafikken vil kunne bety skade på fylkesveien, og vegvesenets krav må følges 
for ikke å kjøre i stykker veiene. Alternativt må fylkesveien oppgraderes for å tåle 
større aksellast. Atkomstveien inn til skytebanen må bygges opp slik at den tåler tung 
anleggstrafikk. Anleggstrafikken vil også bety en viss trafikkfare. Møteplasser vil være 
en brukbar løsning. De myke trafikanter, hovedsakelig skolebarn, har i dag 
busstransport, slik at det er ved av- og påstigning at det må sørges for 
tilfredsstillende trafikkløsninger som bussholdeplasser og oversiktlighet mellom hjem 
og holdeplass. Det må være klar skilting i området når det foregår skyting på banene. 
Det vil imidlertid bli mindre sannsynlighet for at noen forviller seg inn i fareområdet 
når det er anlagt høye jordvoller. For øvrig er ikke baneområdet spesielt viktig for 
friluftslivet. 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Arbeidet med oppgradering av banen forutsettes å foregå i privat regi, og vil ikke i 
utgangspunktet belaste kommunens budsjett. 
  

Vurdering med konklusjon med begrunnelse: 
Gjennomføring av planforslaget betyr et meget omfattende anleggsarbeid, og det er 
svært usikkert om det kan gjennomføres på den tiden som forslagsstillerne har 
antydet. Problemet er også standarden på fylkesveien og hvor store investeringer 
som må til for å oppfylle vegvesenets krav til trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 
Dersom Ålerudmyra skal opprettholdes som skytebane og samtidig tilfredsstille 
dagens støykrav, må det gjennomføres støydempningstiltak. De foreslåtte tiltak er 
sannsynligvis effektive, men det er usikkert om de er realistiske.  
Dette må avklares nærmere gjennom reguleringsbehandlingen. 
Teknisk sjef foreslår at forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
Planforslaget ble framlagt i Hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 30.04.2009, sak 
34/09. Se vedlegg 16. I henhold til vedtaket ble planforslaget lagt ut til offentlig 
ettersyn i tiden 22.05.2009 – 22.06.2009. Saken ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse. Følgende bemerkninger innkom i høringsrunden: 
 
6. Liv og Steinar Svendsen (15.06.2009), Steinli, Kroer (89/7) godtar ikke 

planforslaget, da det vil medføre plagsom anleggstrafikk, og fordi dimensjonene 
på prosjektet ikke står i rimelig forhold til hensikt og resultat. Det må eventuelt 
anlegges ny anleggsvei som ikke vil medføre unødig belastning for beboerne.  

7. Statens vegvesen (16.06.2009) er svært betenkt over økningen av tyngre kjøretøy 
på fylkesvei 54 (Ås) og fylkesvei 212 (Hobøl). Det vises også til forhåndsuttalelse 
om avbøtende tiltak. Kravene er inntatt i planbestemmelsene. Det forutsettes at 
disse tiltakene godkjennes av vegvesenet. Se vedlegg 17. 

8. Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur, (21.06.2009), Bakkengen i Kroer, 
klager i to brev på saksbehandlingen, blant annet med følgende begrunnelser: 
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Mangel på orientering og ikke tilsendte sakspapirer – Støy – Massetransport – 
Ødeleggelse av bomiljø – Fare for liv og helse – Kulturlandskapet i Ås – Klima- og 
energiplan for Ås. Brevet ble oversendt til fylkesmannen. Se vedlegg 18. 

9. Øyvind og Turid Aalerud (20.06.2009) protesterer mot planene og viser til: Lite 
troverdig støyberegning, problemer i anleggsperioden, forholdet til myke 
trafikanter. Se vedlegg 19. 

10. Arne Ragnar Albertsen og Dennis Johansen (22.06.09) i Hobøl protesterer mot 
manglende varsling og informasjon. Etter at kommunen hadde sendt over 
dokumenter, påpeker de (03.08.2009) forholdet til trafikk, veikvalitet; myke 
trafikanter. De protesterer på det kraftigste mot planen og ber om at massen 
heller kjøres gjennom Ås kommune. Se vedlegg 20. 

11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (19.06.2009) har 
innsigelse til planen på grunn av mangelfull utredning og mangelfulle 
reguleringsbestemmelser. Se vedlegg 21  

12. Akershus fylkeskommune (19.06.09 – 02.07.09 - 31.08.11) har ikke funnet 
automatisk fredede kulturminner. Fylkesrådmannen slutter seg ellers til uttalelsen 
fra Statens vegvesen om trafikk og avbøtende tiltak, og til Fylkesmannens 
merknader om støy, forurensning og innkjøring/deponi av masser.   

13. Ås Eldreråd behandlet saken i møte 02.06.09 og hadde ingen merknader til 
planen. 

14. Rådet for funksjonshemmede behandlet saken i møte 02.06.2009 og sluttet seg til 
reguleringsforslaget. 

 

Kommentarer til bemerkningene: 
Til bemerkning 6 - Liv og Steinar Svendsen: 
Kommentaren tas til orientering. Det vurderes en mindre forskyvning av anleggsveien 
ved tilslutningen til fylkesveien. 
 

Til bemerkning 7 – Statens vegvesen: 
Det arbeides med avbøtende tiltak. Se redegjørelse, vedlegg 30 – trafikale forhold. 
 

Til bemerkning 8 – Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur: 
Kommunen har i brev av 24.09.2009 besvart deres kommentarer, blant annet med at 
saken er formelt korrekt behandlet gjennom annonsering i aviser og på kommunens 
hjemmeside, men at familien i den videre behandling også vil bli varslet gjennom 
brev. Fylkesmannen har i brev av 20.10.2009 sluttet seg til kommunens vurdering. 
 

Til bemerkning 9 – Øyvind og Trude Aalerud: 
Kommunen tar protesten til orientering, men vil påpeke at kommunen holder seg til 
konsulentens vurdering når det gjelder effekten av den planlagte støyvollen.  
 

Til bemerkning 10 – Arne Ragnar Albertsen og Dennis Johansen: 
Uttalelsen/protesten tas til orientering. Uansett valg av transportvei vil det bli en 
økning av trafikken på fylkesveien i anleggsperioden 
 

Til bemerkning 11 – Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen: 
Det er siden gjort nye utredninger og foreslått endringer i planbestemmelsene. Se 
vedlegg 10 B, 28, 29, 30, 31. Disse supplerer tidligere beskrivelser og utredninger og 
anses å være tilstrekkelig til at innsigelsen trekkes.    
 

Til bemerkning 12 – Akershus fylkeskommune: 
Uttalelsen tas til orientering. 
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Søknad om bruk av lett forurensede masser: 
GEM Consulting AS v/Per Oskar Mengshoel søkte i brev av 31.08.2009 Statens 
Forurensningstilsyn (SFT) om bruk av lett forurensede masser i støyvollene. Det ble 
blant annet påpekt av avrenningen ville bli håndtert etter regelverket. Se vedlegg 22. 
 
I brev av 02.02.2010 avslo Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) – tidligere SFT 
– søknaden under henvisning til at søknaden manglet opplysninger som er 
nødvendige for å vurdere unntak fra forurensningsforskriftens § 2-5. Det måtte/burde 
isteden opprettes et deponi etter avfallsforskriftens kapittel 9 – og søknaden måtte 
sendes Fylkesmannen. Se vedlegg 23.  
 
GEM Consulting påklaget i brev av 16.02.2010 vedtaket til Miljøverndepartementet. 
Se vedlegg 24 
 
Det ble 16.04.2010 avholdt møte med Klima- og forurensningsdirektoratet, Aas 
Skytterlag, GEM Consulting og Ås kommune om saken, uten at man kom til enighet 
om tolkning av regelverket.  
 
GEM Consulting valgte å opprettholde sin klage, og i brev av 23.09.2010 oversendte 
KLIF klagen til Miljøverndepartementet, med kommentarer. Se vedlegg 25. 
 
Endringer i planen 
Siden har det vært dialog mellom Aas Skytterlag v/GEM Consulting AS og 
Fylkesmannen om etablering av deponi, og å endre reguleringsplanen slik at det 
åpnes for å bruke de masser det gis tillatelse til. 15.10.2010 søkte GEM Consulting 
søknad til Fylkesmannen om å etablere deponi for ”inerte” masser. (Stoffer med en 
slik kjemisk sammensetning at de ikke inngår kjemiske forbindelser med 
omgivelsene.) Se vedlegg 26. 
 
Fylkesmannen svarte i brev av 14.12.2010 at reguleringsplanen måtte komme 
nærmere en avklaring før søknaden kunne behandles. Se vedlegg 27. 
 
I brev av 24.01.2011 sendte Aas Skytterlag inn forslag til endringer i 
reguleringsplanens bestemmelser, blant at planområdet i anleggsperioden for 
ombygging av banen midlertidig reguleres til næringsformål, foruten enkelte tillegg og 
presiseringer i andre bestemmelser. Se vedlegg 28.  
 
 

Andre utredninger: 
 

Landskap og miljø 
Grindaker as Landskapsarkitekter har i brev av 07.10.2009 og 08.10.2009 utarbeidet 
en rapport med vurdering av: Landskap – friluftsliv – nærmiljø – trafikkbelastning – 
støybelastning – hensyn til salamander – bruk av forurensede masser (basert på 
høringsuttalelsene). Dette kommer i tillegg til kommunens beskrivelse av landskaps- 
og miljøforhold. Se vedlegg 29. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Analysen er et tillegg til analysen som er beskrevet lenger foran i saksutredningen. 
Se vedlegg 30. 
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Trafikale forhold 
Etter møte med Statens vegvesen har GEM Consulting 27.04.2011 utarbeidet en 
rapport om trafikale forhold. Rapporten konkluderer med at transport av masser må 
komme fra E18, via riksvei 120 og fylkesveien mellom Hobøl og Ås – Fv 212 i 
Østfold. Transporten nordfra, fra Ås, vil måtte gå på smale veier gjennom 
boligområder. Fylkesveiene må oppgraderes, og prosjektet er villig til å inngå en 
vedlikeholdsavtale med vegvesenet. Selve avkjøringskrysset fra fylkesveien inn til 
skyteanlegget må/bør flyttes midlertidig østover. Se vedlegg 31.  
 

Foreslåtte endringer i planen: 
Aas Skytterlag har foreslått en rekke endringer og tillegg/presiseringer til 
reguleringsbestemmelsene. Disse framgår av vedlegg 28 og av vedlegg 10 – 
renskrevet versjon. Da det er registrert liten salamander i en grøft som i sin tid ikke 
ble fylt igjen etter grave- og planeringsarbeid, er dette forholdet også tatt med i 
planbestemmelsene 

 

Vurderinger med konklusjon: 
Planforslaget for Ålerudmyra er omfattende. Banen slik den framstår i dag, er lovlig 
og oppfyller de støykrav som gjaldt på det tidspunkt planen ble vedtatt og banen ble 
bygd. Slik sett er det ikke formelt nødvendig å endre planen. Det har likevel for 
skytterlaget vært ønskelig med bedre støyskjerming, slik at den også kan tilfredsstille 
støykrav som stilles til nye anlegg. I praksis er det vanskelig å bedre støyforholdene 
uten å lage omfattende støyvoller slik planforslaget viser.  
 

Aas Skytterlag har klaget avslaget fra KLIF inn for Miljøverndepartementet. I tillegg er 
det sendt søknad til Fylkesmannen om å etablere deponi, og i den anledning er det i 
planbestemmelsene foreslått midlertidig omregulering av banen til næringsformål i 
anleggsperioden. Rådmannen godtar dette, selv om det kan sees som et formelt 
kunstgrep for å få godkjent et deponi som etterpå skal fungere som støyvoll. 
Realitetene i saken blir uansett de samme.  
 

Med de tilleggsutredningene som er utarbeidet siden forrige behandling i 
hovedutvalget, anser rådmannen at man så langt praktisk råd er, har prøvd å 
imøtekomme en del av uttalelsene til saken.  
 
Alternativt vedtas ikke ny plan, og virksomheten på banen kan fortsette som i dag. 
 
Rådmannen foreslår at den endrede reguleringsplanen vedtas. 

 

 

 

Behandling i HTM 09.06.2011: 
Saken ble forelagt HTM i møte 09.06.2011, sak 48/11. Utvalget vedtok imidlertid å 
utsette saken og bad om en nærmere utredning av konsekvenser for trafikksikkerhet 
og infrastruktur på alle berørte veistrekninger. Se vedlegg 32. 

 

Videre saksbehandling: 
Ås kommune og Aas Skytterlag hadde 5. april 2011 møte med Statens vegvesen 
angående støyvoller, transport av masser og trafikkforhold. På bakgrunn av dette ville 
vegvesenet gi ny tilbakemelding.  Aas skytterlag etterlyste i brev av 07.03.2012 
tilbakemelding fra Statens vegvesen. Se vedlegg 33. 
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Statens vegvesen gav slik tilbakemelding i brev av 25.05.2012: Vegvesenet er 
betenkt over økningen av tyngre kjøretøy, men har forståelse for behovet for 
støyskjerming. Vegvesenet påpeker at all massetransport skal skje via fylkesvei 120 
(Hobøl). Det forutsettes at skytterlaget skal forsterke og reparere veidekket før 
massetransporten igangsettes, bekoste reparasjoner og reasfaltering både under og 
etter massetransporten, etablere minst to ventelommer på fylkesveien, lage nytt kryss 
på fylkesvei 54 fram til Ålerudmyra, slik at det blant annet blir bedre sikt, samt 
utarbeide byggeplan for disse tiltakene. Se vedlegg 34. 
Aas Skytterlag svarer i brev av 02.07.2012 at man vil gjennomføre de tiltak og krav 
som Statens vegvesen fremmet i sitt brev. Se vedlegg 35. 
Aas Skytterlag orienterte HTM om saken i møte 30.08.2012. Se vedlegg 36. 
 

Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen anser at med de nye utredningene er HTM’s ønsker ved forrige 
reguleringsbehandling oppfylt i tilstrekkelig grad, da det blant annet er blitt en 
forståelse med vegvesenet om nødvendige trafikksikringstiltak i forbindelse med 
massetransport.  
Aas skytterlag forutsetter at det etableres en midlertidig anleggsvei sørøst for dagens 
avkjørsel fra fylkesvei 54, slik at blant siktforholdene blir bedre. Denne anleggsveien 
vil ha en lengde på ca. 130 meter og vil krysse eiendommen gnr/bnr 89/2 – 
Ålerudneset, eiere Roar Norum og Inger Lise Wærstad. 
 
Rådmannen forslår at planforslaget vedtas. 
 
 
 

Behandling i HTM 27.09.2012: 
Planforslag med reguleringsbestemmelser revidert 31.05.2011 ble forelagt 
Hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 27.09.2012, sak 86/12. Utvalget vedtok å 
utsette saken, da det var behov for å supplere flere av punktene i 
reguleringsbestemmelsene. Se vedlegg 37. Utvalgets leder ettersendte et notat i flere 
punkter. Se vedlegg 38. 
 
Rådmannen framla til HTM’s møte 27.09.2012 et notat med følgende ordlyd: 
Før arbeidet med veianlegg og skytebane igangsettes, skal følgende være avklart 
mellom Ås kommune og Aas Skytterlag: 

 Eventuelt behov for endringer av leieavtalen av 2. juli 1985 mellom Aas Skytterlag 
og Ås kommune. 

 Økonomiske forhold: Inntekter av tilkjørte masser – fordeling. 

 Avrenning fra massedeponiene/støyvollene, både under anleggsarbeidet og etter 
at anleggsarbeidet er avsluttet. 

 Etterbruk av området/skytebanen ved eventuell nedleggelse av skytebanen. 

 

Justeringer i planforslaget/reguleringsbestemmelsene: 
Plankartet er uendret. På bakgrunn av HTM’s vedtak og føringer er det i samråd 
mellom administrasjonen og Aas Skytterlag gjort justeringer/suppleringer i 
reguleringsbestemmelsene. Disse framgår av vedlegg 10, med revisjonsdato 
23.10.2012.  
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Ang. en del av spørsmålene i notatet fra HTM’s leder: 
Ås kommunes ansvar: Se notatet fra rådmannen under avsnittet «Behandling i HTM 
27.09.2012.)  
 
Aalerudmyra AS eksisterer ikke (nå). Ansvaret er overtatt av Norsk Gjenvinning 
Entreprenør AS  
 
Ut fra et totalvolum på 450 000 m3 masse i støyvollene, 10 m3 per lass, 3 års 
anleggsperiode, blir det ca. 4 biler per time en vei, dvs. minst 8 biler i timen regnet 
tur-retur. Noe vil avhenge av antall m3 per billass, antall timer per dag, om det regnes 
med 5 eller 6 dagers arbeidsuke, og om ferieavbrudd er medregnet. Det vises for 
øvrig til utdrag av referat fra møte 19. september 2012 mellom Aas Skytterlag og 
Statens vegvesen. Se vedlegg 39. 
 
Hobøl kommune er tilskrevet både ved forhåndsvarsel av planoppstart og i 
forbindelse med offentlig ettersyn. Det er ikke innkommet kommentarer fra 
kommunen som sådan, men fra enkelte beboere i Hobøl kommune. Ved 
planavdelingen var man ikke kjent med reaksjoner fra kommunen, i følge nylig 
telefonhenvendelse til kommunen. For øvrig dreier det seg om trafikk på Europavei 
18, riksvei 120 og fylkesvei 212 i Hobøl, noe som også Statens vegvesen har vurdert 
rent trafikkmessig.  
 
Anleggsvei er vist på vedlegg 31. Den er i utgangspunktet ment som midlertidig vei, 
da dagens kryss er uheldig i forbindelse med anleggstrafikk. Man har valgt ikke å 
regulere anleggsveien, da dette ville medføre ekstra saksbehandling. Anleggsveien 
skal bygges etter avtale med grunneier og i samråd med Statens vegvesen. 
 
Eventuell fordeling av inntekter av tilkjørte masser må kontraktfestes og ikke inngå 
som en del av reguleringsplanen med bestemmelser. 
 
Støy m.m. 
Det vises til notater av 17.10.2012 og 23.10.2012 fra Rieber Prosjekt AS v/Dag 
Rieber. Vedlegg 40 A og B. 
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Planforslaget, spesielt bestemmelsene, er blitt noe mer spesifisert og endret. Planen 
med bestemmelser gir nå tilstrekkelig styring av ombygging og drift av banen. Noen 
av bestemmelsene, som blant annet klokkeslett for skyting, detaljutforming av voller 
med hellingsvinkler m.m. og henvisning til illustrasjoner til planforslaget, hører normalt 
ikke med i reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven. På den annen side 
gir dette en mer samlet oversikt over banens utforming og drift. Det vises ellers til 
rådmannens notat av 27.09.2012. 
 
Rådmannen foreslår at planforslaget vedtas. 
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R-270 - REGULERINGSPLAN FOR NESSETVEIEN 69 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Eva Merete Lunde Arkivnr: REG R-270 Saksnr.:  11/807 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Kommunestyret /  
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan – detaljregulering - for 
Nessetveien 69, som vist på kart datert 30.08.2012, sist revidert 25.10.2012. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse.  
 
 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk      Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef                                                  Bygnings- og reguleringssjef 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 

 Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 

 Forhåndsvarsling 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang, 08.11.2012 

 Offentlig ettersyn 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang 

 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversiktskart 1:15 000 datert 25.10.2012 
2. Utsnitt av kommuneplankart 1: 2500 datert 25.10.2012  
3. Forslag til reguleringsplan 1:1000 (forminsket til A4-format) 
4. Forslag til reguleringsbestemmelser datert 30.08.2012, revidert 25.10.2012 
5. Arkitektens planbeskrivelse med oppsummering av forhåndsuttalelser og 

kommentarer til disse, datert 25.10.2012 
6. Utdrag av trafikkanalyse, vurdering av trafikale konsekvenser, august 2012 
7. Konklusjon fra risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) datert 25.06.2012 
8. Illustrasjonsplankart 1:500 (situasjonsplan/utomhusplan) datert 25.10.2012 
9. Forhåndsuttalelse fra Statens vegvesen datert 04.07.2011 med uttalelse til 

rammesøknad datert 17.12.2010 
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10. Forhåndsuttalelse fra Akershus fylkeskommune datert 18.07.2011 
11. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, til 

søknad om dispensasjon for oppføring av næringsbygg og vei på gnr 113/21 
datert 21.12.2010 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 

 Detaljert trafikkanalyse 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Illustrasjonsprosjekt med plan, snitt og fasader 

 Forhåndsuttalelser 

 Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Adressater i følge egen liste 

 

 

SAKSUTREDNING: 
Saksutredningen nedenfor er delvis basert på arkitektens egen plan- 

beskrivelse, se vedlegg 5.  

 
Fakta i saken: 
På bakgrunn av høringsuttalelser fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune i 
forbindelse med rammesøknad for etablering av dagligvareforretning på gnr 113 bnr 
21, Nessetveien 69, har arkitektkontoret “Marlow og Ramfelt A38 arkitektur og design 
as” utarbeidet forslag til detaljregulering for eiendommen med nære omgivelser.  
 

 
Flyfoto av planområdet med nære omgivelser. 
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Forslaget tar sikte på å legge til rette for en utvidelse av eksisterende bygninger for å 
etablere en nærbutikk på ca. 1200 m2 i tillegg til å sikre en generell oppgradering av 
næringseiendommen og nærmeste del av Sundet i nordøst som vist i vedlegg 8. Den 
aktuelle eiendommen 113/21 er på ca. 7,9 daa og ble etablert som næringseiendom i 
1955, men har ifølge arkitektens planbeskrivelse, tradisjoner som handelssted siden 
1600-tallet, se vedlegg 5. Virksomheten består i dag av forretningsbygg med Hjem og 
Hobby AS og et verksted som planlegges revet. 
 
Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med Statens vegvesen for å 
imøtekomme deres krav om utbedring av Nesset-krysset. På grunnlag av en generell 
skepsis til etablering av detaljvarehandel på tomta, ønsket vegvesenet en nærmere 
redegjørelse av forventet trafikkøkning for å kunne ta endelig stilling til nødvendige 
utbedringstiltak. Tiltakshaver ble bedt om å utarbeide en detaljert plan for krysset, og 
vegvesenet fastholder at utbedringen må gjennomføres før det gis 
igangsettingstillatelse for tiltaket.  
 
I regi av Norconsult er det derfor utformet en trafikkanalyse som omfatter en 
vurdering av utforming av avkjørsel til fylkesvei 156, forventet trafikk til planlagt 
virksomhet (mengde/type), avviklingsforhold og trafikksikkerhet, se utdrag av denne i 
vedlegg 6. Analysen er lagt til grunn for utarbeidelsen av en forenklet detaljplan som 
igjen har dannet grunnlaget for reguleringsplanen. 
  

Planområdet: 
Planområdet er på ca.13 dekar, ligger nær Bunnefjorden langs gamle E6 og er i 
henhold til kommuneplan for Ås 2011-2023, disponert til næringsbebyggelse og 
trafikkareal med innslag av arealer for spredt boligbebyggelse, se vedlegg 1 og 2. 
Søndre del av planområdet overlapper dessuten regulert kryssområde i 
«Reguleringsplan for Nesset», stadfestet 04.06.1984 (R-58).  
I bestemmelsene til kommuneplanen, kapittel 2, § 13, punkt 4, første kulepunkt, står 
det for øvrig at “detaljhandel og kontorbedrifter skal lokaliseres nær 
kollektivknutepunkt, primært til Ås sentrum/Campus Ås.”  Som begrunnelse for 
lokaliseringen av den planlagte dagligvarebutikken på Nesset vises det til at stedet 
som nevnt ovenfor har lange tradisjoner som handelssted, og at Nesset ligger langs 
en viktig ferdselsåre for kollektivtrafikk mellom Frogn/Nesodden og Oslo. 
 
På eiendommen 113/21 er det i dag to større næringsbygg som inneholder lager og 
salgslokaler foruten et mindre verkstedbygg som det er gitt rivetillatelse for.  
 
Planområdet er avgrenset mot øst av et sund/lite vann og fylkesvei 156, mot nord av 
LNF-område, mot vest av boligområdet Nesset terrasse og mot sør/sørøst av 
kryssområdet ved kiosken på Nesset og avkjøring til Breivollveien.  
 
Området er for øvrig landlig med innslag av boligbebyggelse, noe gårdsbebyggelse 
og nærhet til småbåthavn. Det har dessuten vært et sterkt innslag av 
fritidsbebyggelse i området. Nordre del av Askehaugåsen, B1 i nåværende 
kommuneplan, ligger øst for omsøkte eiendom og er i henhold til nylig vedtatt 
kommuneplan omdisponert til blandet bolig- og fritidsbebyggelse. Området er ellers 
preget av et variert skog- og jordbrukslandskap. 
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Biologisk mangfold, naturtyper og verdi: 
Forslagsstiller opplyser at det ikke er registrert opplysninger om biologisk mangfold 
eller viktige naturtyper i planområdet.  
 
I følge opplysninger som framkommer i kommunens kartportal, ligger planområdet 
rett i sørkanten av den utstrakte “Kjærnesmarka” med sitt rike mangfold av artstyper 
av både regional og lokal verdi samt spredte innslag av edelløvskog.   
 
Det er ifølge Akershus fylkeskommune heller ikke registrert fornminner i planområdet. 
Det er derimot store forekomster av automatisk fredete kulturminner i nærområdet 
mot nordvest. Disse er regulert til spesialområde, bevaring av kulturminner i 
reguleringsplan for boligområdet Nesset terrasse. 
 

Trafikk: 
Etter at Nordbytunnelen ble etablert, er Nessetveien, tidligere E6, nedgradert til 
fylkesvei 156. Vegvesenet fremholdt imidlertid i sin uttalelse av 17.12.2010 ved 
oppstart av planarbeid, at veien har samme viktige transportfunksjon som tidligere. 
Dagens årsdøgnstrafikk er på 9000 kjøretøyer. Veien er en viktig forbindelse mellom 
E6/E18 og Nesodden og benyttes som beredskapsvei ved hendelser i 
Nordbytunnelen. Vegvesenet mener dessuten at krysset ved Nesset har en 
problematisk utforming.  
 

Kollektiv- og gang/sykkeltilbud: 
Det er busslommer på begge sider av fylkesvegen og avgang hver halvtime mot Oslo 
og Drøbak. Den ensidige gang- og sykkelvei langs fylkesvei 156 avsluttes før 
avkjøring i nord og fortsetter etter avkjøring i sør. Det er ikke tilrettelagt for gående i 
trafikkområdet mellom de to avkjøringene, bortsett fra et smalt fortau forbi 
eksisterende busslomme. 
 

Forhåndsuttalelser: 
Det ble sendt ut varsel om igangsetting av planarbeid 28.06.2011. Det er kommet inn 
bemerkninger fra 7 berørte parter. I arkitektens beskrivelse, vedlegg 5 side 18-24, 
refererer og kommenterer forslagsstiller de innkomne bemerkningene. 
 

Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget omfatter gnr 113 bnr 21, som eies av Hans Martin Karsen (HMK) 
Eiendom AS, samt mindre arealer fra de tilstøtende eiendommene 13/5, 113/31, 
113/59 og 119/12 som også blir berørt av planen. Området er i hovedsak foreslått 
regulert til formålet ”Bebyggelse og anlegg, Forretning”, se vedlegg 3. Dette er i 
samsvar med areal avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan.  

 
Forslagsstiller og eier av gnr 113 bnr 21 ønsker altså å legge til rette for å utvikle 
næringseiendommen gjennom en ekspansjon av bygningsmassen i form av et større 
forretningslokale/ dagligvarehandel.  
 
Det planlegges en oppgradering av eksisterende bygningsmasse for å oppnå et 
helhetlig uttrykk samt en utbedring av dagens atkomst i samarbeid med Statens 
vegvesen, i tillegg til en forbedring av det interne kjørearealet og avgrensning i form 
av et vegetasjonsbelte mot sundet, se illustrasjonsplan, vedlegg 8.  
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Fylkesveiarealet sør for 113/21 inngår i planen og innbefatter arealet opprinnelig 
avsatt til busslomme som imidlertid er lagt lenger vest. Vegvesenet bekrefter at 
busslommen ikke vil bli flyttet. Arealet mellom tjernet og det foreslåtte nybygget 
foreslås benyttet til snuplass i forbindelse med varelevering, i tillegg til mulighet for å 
opprette en hensynssone for bevaring av vegetasjon langs vannkanten og dermed gi 
det et grønnere preg enn i dag.  
 

Møte 19.04.2012: 
Det ble holdt et første møte mellom oppdragsgiver, prosjekterende arkitekt Marlow og 
Ramfelt as, Statens vegvesen, Norconsult og Ås kommune for å diskutere 
problemstillinger knyttet til utforming av veikryss og atkomst, varelevering og 
byggegrenser, finansiering og videre framdrift av planarbeidet. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): 
Det er laget risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet i henhold til kravene i plan- 
og bygningsloven, se vedlegg 7. Analysen er utarbeidet av Norconsult og omfatter 
farer for 3. person, ytre miljø og materielle verdier.  
 
Undersøkelsen konkluderer med at planområdet er lite sårbart innen de fleste 
fareområder. Det ble identifiserte sårbarhet med tanke på forhøyet fare for flom i 
vassdrag/ springflo/ stormflo der påfølgende risikoanalyse kunne bekrefte at det er 
sannsynlig at en slik hendelse kan gi merkbare konsekvenser for planområdet. 
Sårbarhetsvurderingen viste derimot at planområdet er lite sårbart for en havnivå-
stigning.  
 
Det er for øvrig foreslått risikoreduserende tiltak knyttet til følgende forhold: Ustabil 
grunn, skogbrannfare, radon, brann- og eksplosjonsfare, kjemikalieutslipp og annen 
akutt forurensing, vann- og avløpsanlegg, kulturminner og naturmiljø. 
 

Møte 10.10.2012: 
Det ble avholdt nytt møte med Marlow og Ramfelt A 38 arkitektur og design as ved 
Gry Eide og Per Marlow, Markus Karlsen og Ås kommune ved Bygning.- og reg.sjef 
Ivar Gudmundsen og saksbehandler Eva M. Lunde. Planforslaget ble gjennomgått, 
og det ble diskutert diverse endringer. 

 

Kommentarer til planforslaget: 
Det er innsendt et omfattende og godt gjennomarbeidet planmateriale, og teknisk sjef 
har følgende kommentarer:  
 
Planbeskrivelsen  
Teknisk sjef mener det innsendte materialet er meget detaljert, og det er godt 
illustrert med skisser, diverse kart, fotografier og skjematiske oversikter. I 
planbeskrivelsen er det redegjort for en rekke forhold knyttet til grønnstruktur og 
estetikk, vann- og avløpsforhold, forurensing og støyproblematikk. Det er i tillegg til 
reguleringskart og planbestemmelser utarbeidet illustrasjonsprosjekt med oppriss, 
fasadetegninger og terrengsnitt. Det er dessuten lagt ved forhåndsuttalelser og 
kommentarer til disse samt en oversiktlig risiko- og sårbarhetsanalyse.  
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Reguleringskart og bestemmelser 
Reguleringskartet er omarbeidet etter møtet 10.10.2012, se ovenfor og vedlegg 3. 
Næringsarealet har fått en enhetlig fiolett farge og bestemmelser som ivaretar 
behovet for kontorfunksjoner tilknyttet forretningene. Arealet mot Sundet nordøst for 
næringstomta er etter administrasjonens anbefaling foreslått regulert til naturformål 
(på land) og naturområde i sjø og vassdrag (i Sundet). Ønsket om å bevare et 
miljømessig positiv innslag i kryssområdet er ivaretatt ved at en vesentlig del, ca. 20 
meter, av bekkefaret mellom Sundet og Bunnefjorden, i likhet med selve Sundet er 
foreslått regulert til naturområde i sjø og vassdrag. 
 
Foreslått byggegrense mot nordøst og naboeiendommen gnr 113 bnr 7 er avklart 
med eier og har vært gjenstand for drøfting med administrasjonen. Det er foreslått et 
vegetasjonsbelte mellom de to eiendommene slik illustrasjonsplanen viser, se 
vedlegg 8. 
 
Bestemmelsene legger for øvrig opp til et arkitektonisk hovedgrep med et nytt en- 
etasjes bygg med flatt tak og møne- og gesimshøyde på inntil henholdsvis kote +10,0 
m og + 9,0 m plassert nordøst på eiendommen og på tvers av eksisterende 
bygningsmasse, se vedlegg 4.  
 
Trafikkanalyse 
Det er dessuten gjennomført en fyldig utredning av planens trafikkmessige 
konsekvenser. Administrasjonen kan bekrefte problemene knyttet til trafikkavviklingen 
i dagens veikryss på Nesset og mener de trafikale konsekvensene er grundig belyst 
analysen fra Norconsult. Vurderingen av trafikkbelastning på en høyt belastet 
hverdag som anslår en trafikk på opptil 190 kunder pr. døgn, tilsammen 630 turer inn 
og ut av området, er av høy relevans for planprosjektet. Beskrivelsen av forventet 
trafikkvekst i Akershus fylke i henhold prognoser fra Statens vegvesens som viser en 
vekst på 16 % fra 2010 til 2020 er også av stor interesse.  
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Teknisk sjef anser at den foreslåtte detaljplanen for krysset som er basert på et 
omfattende tallmateriale inkludert kapasitetsberegninger, er godt utarbeidet med 
plantegninger, lengde- og tverrprofiler samt skiltplan. Den foreslåtte detaljplanen 
innebærer flytting av krysset og avkjørselen til litt nord for dagens, flytting av gang- og 
sykkelveien nord for denne, etablering og forlengelse av trafikkøyer, tilpassing av 
veikanter til eksisterende situasjon og utvidelse av fortau og bussholdeplass sør for 
avkjøringen.  
 
Teknisk sjef er imidlertid noe bekymret for møtet mellom myke trafikanter og biltrafikk 
i foreslått nytt veikryss der det er lett å se for seg konflikter mellom gående/syklende 
og et økt antall kjørende ut og inn fra fylkesveien.  
 
Alt i alt mener teknisk sjef likevel at planforslaget legger opp til utvikling og 
opprydning på denne historisk viktige næringseiendommen på Nesset. Samtidig 
legger planforslaget til rette for en oppgradering av trafikksituasjonen i dette 
vanskelige krysset langs fylkesveien. Trafikkløsningen med flytting av krysset mot 
nordøst samt nye venstresvingsfelt vil gi en betydelig forbedring av kjøremønsteret i 
området. Teknisk sjef foreslår at Hovedutvalget for teknikk og miljø legger 
planforslaget ut til offentlig ettersyn.
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GNR 111 BNR 18 - NEBBAVEIEN 130 - BADETRAPP OG BØLGEBRYTER 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: GB 111/18 Saksnr.:  12/262 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 98/12 08.11.2012 
 

 

Innstilling til hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100- metersonen 
til Bunnefjorden og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 anlegg 
av bølgebryter og badetrapp på gnr 111 bnr 18 – Nebbaveien 130. 
 
 
Ås, 31.10.2012 
 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef  Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Søknad datert 23.01.2012  
2. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune datert 09.03.2012. 
3. Uttalelse fra Fylkesmannen datert 25.05.2012 
4. Flyfoto som viser at bølgebryter - av tre - har vært i bruk på sommeren 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Varselbrev datert 14.02.2012 om at saken blir fremlagt for politisk behandling  
Oversendelsesbrev til Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune datert 14.02.2012. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Drøbak Arkitektkontor AS, Borge Bringsværd 
Tiltakshaver Bjørn Stubberud 
 

SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Ås kommune har mottatt vedlagt dispensasjonssøknad fra Drøbak Arkitektkontor AS 
for oppføring av en badetrapp og bølgebryter på boligeiendommen som grenser til 
Bunnefjorden. Eiendommen ligger like nord for Nebba brygge i et LNF-område 
innenfor 100-metersonen langs sjøen, og er avsatt til boligbebyggelse i Ås 
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kommuneplan. Tiltaket er avhengig av en dispensasjon fra byggeforbudet til sjøen gitt 
i plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag) og i 
kommuneplanen.  
 
Eiendommen omfattes av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen lang sjøen. Badetrappen er tenkt oppført som en del av eksisterende 
natursteinsmur mot sjøen, for å bedre adkomsten til stranden.  
 
Bølgebryteren søkes oppført for å dempe bølgene fra båttrafikken på Bunnefjorden.  
Bølgebryteren er en fast installasjon som er ment å beskytte eiendommen på 
bakgrunn av mer og mer ekstremvær. Bølgebryteren er på 8 meter og er tenkt 
oppført med tosidig stålspunt med granitt over vannlinje. Bølgebryteren vil være godt 
synlig fra sjøsiden. (vedlegg nr. 1) 
 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet:  

 Tiltaket vil ikke i vesentlig grad tilsidesette bestemmelsenes formål.  

 Offentlig ferdsel vil ikke bli berørt. Tiltaket vil bedre eiendommens bruk.  

 Det vil bli lagt vekt på utforming og stedstilpasset materialvalg.  
  
Uttalelse fra Akershus fylkeskommunes avdeling for plan, næring og miljø 
09.03.2012: 
«Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser 
og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom kommunen mener at 
vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, har 
fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.» (vedlegg nr. 2) 
 
Uttalelse fra Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25.05.2012: 
«Da eiendommen framstår som svært privatisert og lite egnet for friluftsliv, vurderer 
Fylkesmannen at de omsøkte tiltakene ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale, 
eller regionale hensyn som fylkesmannen er satt til å ivareta. Fylkesmannen har 
ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen legger til grunn at 
kommunen foretar en nøye vurdering ut fra lokale forhold, etter reglene i plan- og 
bygningsloven kapittel 19.» (vedlegg nr. 3) 
 
En eventuell dispensasjon kan ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, som i dette tilfellet er kommuneplanens 
bestemmelser om byggeforbud i 100 metersonen i Bunnefjorden. Det skal også 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon basert på en 
interesseavveining av fordeler og ulemper.  
 

Teknisk sjefs vurdering av saken: 
Steintrappen:  
I dette tilfellet synes det som om eiendommen har fullt ut dekket behovet for atkomst 
til sjøen allerede via bryggen. En stige ned til vannet der hvor badetrappen ønskes 
etablert, synes som en god nok løsning med port i rekkverket.  
 
Bølgebryteren: 
Det er ikke vanlig praksis med bølgebrytere langs Bunnefjorden. På dette stedet er 
Bunnefjorden smal. Bølgene vil neppe bli så store at det blir en vesentlig ulempe for 
eiendommen. Man har rett til å få en brukbar atkomst fra sjøen. De klimatiske 
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forholdene på dette stedet er ikke verre her enn andre steder langs Bunnefjorden. 
Det antas at forholdene er verre nærmere Oslo, og det er mulig at nord-vesten er 
verst. Andre brygger langs fjorden er blitt ødelagt av ekstremvær, så det kan tenkes 
at man i tiden fremover vil få flere tilsvarende søknader.  
 
Kommunens skjønnsmessige avveining beror på en vurdering av dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, samt nasjonale og 
regionale rammer og mål.  
 
Det kan være et problem å tilsidesette kommuneplanbestemmelsene om 
byggeforbud, men dette må anses som en teknisk installasjon eller en liten 
fasadeendring. Tiltaket kan nok virke unødvendig i form av ekstra luksus for en 
eiendom som allerede har god nok tilgjengelighet til sjøen.   
 
Planområdet omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
sjøområder i Oslofjorden som poengterer at det skal vektlegges å opprettholde 
allmenn ferdsel langs sjøen. Moloen vil ikke hindre dette. Det vises også til 
Fylkesrådmannens og Fylkesmannens uttalelser. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Båttrafikken synes ikke særlig vanskeligere på denne eiendommen enn på andre 
eiendommer langs med Bunnefjorden, men på bakgrunn av overordnede 
myndigheters vurdering, vil ikke kommunen motsette seg til tiltaket.  
Teknisk sjef finner at vilkår for dispensasjon er innfridd. På bakgrunn av dette 
foreslås at det - under tvil – gis dispensasjon for bygging av bølgebryter og 
badetrapp. 
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HTM-sak 99/12 

GNR 107 BNR 231 - EIKELIA 30 C - TOMANNSBOLIG, TILBYGG 

- KLAGE PÅ VEDTAK 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Arkivnr: GB 107/231 Saksnr.:  12/756 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Delegert bygnings- og reguleringssjefen 176/12 15.05.2012 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 368/12 12.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 99/12 08.11.2012 

 
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder bygnings- og reguleringssjefens 
vedtak i sak nr. D 368/12, datert 18.09.2012.  
 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk     Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef                                       Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Godkjent situasjonskart fra opprinnelig utbygging av gnr. 107 bnr. 231 Eikelia 30A, 

B og C. Datert 06.09.2006.  
2. Seksjoneringskart gnr. 107 bnr. 231 Eikelia 30A, B og C, sameiet. Datert 

05.10.2006. 
3. Dagens situasjonskart gnr. 107 bnr. 231 Eikelia 30A, B og C, sameiet og 

naboeiendommen gnr. 107 bnr. 232 Eikelibuen 13. Datert 25.10.2012. 
4. Søknad om tiltak uten ansvar fra gnr. 107 bnr. 231, Øyvind Frislie. Søknad om å 

rive carporten og i stedet erstatte denne med et tilbygg i 2 etasjer samt oppførelse 
av garasje. Mottatt den 03.04.2012. 

5. Naboprotest fra gnr. 107 bnr. 232, Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken datert 
24.03.2012. 

6. Svar fra tiltakshaver på naboprotest, datert 01.04.2012. Søknad om å oppføre 
garasjen trekkes tilbake. 

7. Presisering av naboprotest fra gnr. 107 bnr. 232 fra Vibeke Jargel og Per Gunnar 
Rækken med foto påtegnet tiltakets omfang, mottatt 16.04.2012. 

8. Naboerklæring om at de andre parter i sameiet er enige i at Frislie får lov å bygge 
på. Mottatt 08.05.2012.  
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9. Vedtak med tillatelse til tilbygg i 2 etasjer til tomannsbolig, carport rives og på 
samme sted bygges tilbygg, D176/12 datert 15.05.2012 og godkjente tegninger 
datert 16.05.2012. 

10. Klage på vedtak sak. nr. D176/12 fra naboer gnr. 107 bnr. 232 Vibeke Jargel og 
Per Gunnar Rækken. Mail mottatt 25.05.2012. 

11. Brev med orientering om foreliggende klage til tiltakshaver Øyvind Frislie. Datert 
30.05.2012. 

12. Brev til de tre parter i sameiet om at en helhetlig plan kreves innen noen garasjer 
kan oppføres i sameiet, datert 30.05.2012. 

13. Brev fra tiltakshaver om naboklage, datert 16.09.2012. 
14. Opphevelse av vedtaket om tilbygg til tomannsboligen sak. nr. 368/12 datert 

18.09.2012. 
15. Klage på vedtak sak. nr. 368/12 fra tiltakshaver Øyvind Frislie mail datert 

09.10.2012. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Alle dokumenter i saken 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Øyvind Frislie, Eikelia 30C, 1407 Vinterbro 
Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken, Eikelibuen 13, 1407 Vinterbro  
Nina C. Kalenius og Espen B. Molund, Eikelia 30A, 1407 Vinterbro 
Marte Green og Bjørn Oskarsson, Eikelia 30B, 1407 Vinterbro 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Eiendommen gnr. 107 bnr. 231 er et sameie med tre boenheter, som består av en 
enebolig og en tomannsbolig. Parkering for de tre boenheter var i 2006 prosjektert 
med en dobbelgarasje, en carport i hver ende av tomannsboligen og parkering ved 
Eikelia. Det er oppført en carport med utvendig bod i hver ende av tomannsboligen. 
Garasjen er ikke oppført. Felles parkering er anlagt delvis på veirabatten mot Eikelia 
og delvis på den aktuelle tomten. Se vedlegg 1. 

 
Reguleringsmessige forhold:  
For området gjelder Reguleringsplan for Homannskollen og Pollenga (R-102), vedtatt 
av kommunestyret den 24.10.90. Området er regulert til byggeområde for boliger, 
friområde, spesialområde, trafikkområde og fellesområde. Maksimalt tillatt bebygd 
areal er (BYA) 15 %. Uthus/garasje/carport på inntil 36 m2 regnes ikke med i tillatt 
bebygd areal. 
Tomtearealet utgjør 2.090 m2. Bebygd areal beregnes ut fra all bebyggelsen på 
tomten. Dette gjelder også seksjonert eiendom. 
 
Søknad om byggetillatelse: 
Tiltakshaver Øyvind Frislie søkte i utgangspunktet om å oppføre både tilbygg i to 
etasjer og garasje. Se vedlegg 4. 
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Det kom naboprotest fra gnr. 107 bnr. 232, Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken. Se 
vedlegg 5 og 7. 
 
Tiltakshaver endret tiltaket til kun å gjelde tilbygget. Se vedlegg 6. 
 
Naboerklæring fra de tre parter i sameiet sendes inn etter anmodning fra kommunen. 
De gir tillatelse til tilbygget i stedet for carporten. Se vedlegg 8. 
 
Bygningsmyndigheten bad om å se situasjonen løst med en alternativ plassering av 
garasje og utvendig bod innen tiltaket ble behandlet. Etter møte mellom 
bygningsavdelingen og tiltakshaver ble garasjen endret til en garasje på 36m2, og 
den ble plassert så langt fra tomtegrensen mot gnr. 107 bnr. 232 som mulig med en 
avstand på 2,27m.  
Bygningsmyndighetene fant da å kunne godkjenne tilbygget til Eikelia 30C, tilbygget 
gav en naturlig utvidelse av eksisterende bolig og gav en god planløsning.  
Se vedlegg 9. 
 
Naboklage kom fra gnr. 107 bnr. 232, Vibeke Jargel og Per Gunnar Rækken. Klagen 
gjelder at de blir fratatt mye lys, sol og utsyn fra deres balkong.  
Se vedlegg 10. 
 
Orienterende brev fra kommunen til tiltakshaver om naboklagen. Se vedlegg 11. 
 
Brev fra kommunen til alle parter i sameiet om behov for en helhetlig plan for videre 
utbygning av hele tomten/sameiet innen utbygging kan foretas. Se vedlegg 12.  
 
Tiltakshaver sender brev med tilbakevisning av naboklagen og klage på lang 
behandlingstid. Se vedlegg 13. 
 
Som følge av naboklagen og ny vurdering av byggesaken, omgjorde bygningssjefen 
sitt vedtak og avslo byggesøknaden. Se vedlegg 14. 
 
Tiltakshaver Øyvind Frislie har så sendt inn klage på dette vedtaket. Se vedlegg 15. 
 

 

Kommentarer generelt: 
Eiendommen gnr. 107 bnr. 232 ligger ca. 2 m lavere enn Eikelia 30C. Terrenget har 
sannsynligvis alltid vært fallende mot nord selv om terrenget er fylt opp noe, der hvor 
det i dag er vendehammer for Eikelia 30C. Se vedlegg 3. 
 
Teknisk forskrift 10 § 12-10 b stiller krav om en utvendig bod på 5m2 pr. boenhet. 
Gjeldende kommuneplanbestemmelser § 13.2. krever at det skal anordnes minst to 
bilplasser for hver familieleilighet inkludert garasjeplass.  
Gjeldende lover og forskrifter stiller ikke krav om at det skal oppføres garasje. 
 
Kravet om utvendig bod kan oppfylles ved å sette opp en utvendig bod (uten søknad) 
såfremt den går innenfor det tillatte bebygde arealet på tomten. Da skal boden være 
frittliggende og ligge min. 4m fra tomtegrensen samt ha maksimal mønehøyde på 3 
m og maksimal gesimshøyde på 2,5 m. 
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I reguleringsbestemmelsene er det beskrevet frittliggende boliger, og det er beskrevet 
uthus, garasje/carport slik «Det kan tillates garasje/uthus på inntil 50m2». 
Dette kompliserer forholdene og det faktum at det på samme tomt er bygget tre 
boenheter krever at man er enig om en ulik fordeling av areal. Etter kommunens 
anmodning er det innsendt en naboerklæring som gir rett til å oppføre tilbygget, men 
den berører ikke løsningen av carport/parkeringssituasjonen. Se vedlegg 8. Dessuten 
har tomten varierende beskaffenhet. 
 

Den reelle størrelsen på tomten er noe mindre, da den delen av tomten som vender 
mot Eikelibuen, er en stor skråning med nivåforskjell på 3 – 5 m. Se vedlegg 3.  
Det er ved utbygging av denne tomten i 2006 lagt vekt på at skråningen skal beholde 
sin opprinnelige karakter, og at det ikke skal settes opp forstøtningsmur mot 
Eikelibuen. Dette betyr at en stor del av det arealet som er vist for Eikelia 30C ikke 
kan benyttes verken til uteoppholdsareal eller til plass for biloppstilling/garasje (se 
vedlegg 2 og 3). 
 
I kommuneplanbestemmelsene stilles krav til egnet uteoppholdsareal for 
tomannsbolig på 200m2 per boenhet og for enebolig på 300m2 per boenhet. Egnet 
uteoppholdsareal er areal som ikke brukes til kjøring eller parkering og areal som ikke 
er brattere enn 1:3. 

 

Kommentarer til klagen fra gnr. 107 bnr. 231 Øyvind Frislie: 
Kort kommentering til klagemailen datert 09.10.2012 
 

Kommentar til avsnitt 1: 
Klagen er ikke uventet. 
 

Kommentar til avsnitt 2: 
Naboen har åpenbart ikke samme oppfatning av situasjonen, ettersom klagen er 
sendt til kommunen. 
 

Kommentar til avsnitt 3: 
Hele tomten kan utbygges med BYA 15 %. Det er imidlertid ikke opplyst om det skal 
gjøres en rettferdig fordeling av arealet mellom de tre parter i sameiet. Ved eventuelt 
tilbygg og garasje/biloppstillingsplass for den andre halvdel av tomannsboligen på 
tilsvarende måte vil det vise seg at tomten neppe egner seg for denne utbygging. 
 

Kommentar til avsnitt 4 og 5: 
Dette er en skjønnsvurdering som det skrives i vedtaket. Under arbeidet med denne 
saken er et viktig aspekt viljen til å ta hensyn til naboers fysiske omgivelser.  
 

Kommentar til avsnitt 6: 
Kommentering av andre vedtak fattet i tidligere tider foretas ikke. 
 
Kommentar til avsnitt 7: 
Det fremgår i (R-102) at krav til garasje/uthus/carport er tiltenkt enebolig, da det er 
tale om maksimalt 50 m2. Reguleringsplanen er uklar på dette feltet. 
 
Kommentar til avsnitt 8: 
Situasjonskart fra 2006 er noe utydelig. Når situasjonen endres, forandres den for 
hele sameiet. 
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Kommentar til avsnitt 9: 
Tiltakshaver klager også på den lange behandlingstid. Det er bare å beklage at saken 
på grunn av stort arbeidspress ikke ble behandlet som først angitt. Hadde tiltakshaver 
vært løsningsorientert, slik at kommunikasjonen hadde vært avklarende og til begges 
parters tilfredshet - kunne saken ha vært behandlet raskt. 

 

Teknisk sjefs vurdering av saken: 
Saken er spesiell. Det er sjelden at administrasjonen foreslår å oppheve egne vedtak. 
Naturligvis avstedkommer dette frustrasjon hos tiltakshaver som klager på alle sider 
av både vedtaket, saksbehandlingen og opphevelsen. Bygningsmyndighetene fant i 
utgangspunktet at tiltaket med tilbygg var en god løsning, men etter naboklage og ny 
befaring på stedet kom flere aspekter tydeligere frem.  
Skråningen mot Eikelibuen begrenser tomteutnyttelsen, og de felles 
parkeringsplasser var plassert delvis utenfor tomten. Ved å sammenlikne 
seksjoneringskartet og situasjonen på stedet (se vedlegg 2 og 3), ser man at 
uteoppholdsarealene er begrenset for begge boenheter i tomannsboligen. Tilbygg i 2 
etasjer vil få forholdene til å virke trangere, og omdisponering av carportarealet vil 
bety behov for annet areal til biloppstillingsplass, som igjen vil gå på bekostning av 
uteoppholdsarealet. 
Disse begrensende aspekter har tiltakshaver ikke kommentert. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Dette er en vanskelig sak. Her kan presiseres at naboene er den part som har 
ulempene. Tiltakshaver deler opp tiltaket for lettere å få tillatelse til tilbygget, og 
bygningsmyndighetene vurderer at tiltaket er forbedret. Dette ser ikke ut til å gi 
naboen trygghet, og naboene fortsetter å klage fordi de er engstelige for å miste lys, 
luft og visuelle kvaliteter. Bygningsmyndighetene ser noen begrensninger på grunn 
av skråningen, parkeringssituasjonen og uteoppholdsarealet. Konklusjonen blir derfor 
at bygnings- og reguleringssjefens avslag foreslås opprettholdt. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Dersom administrasjonens innstilling vedtas, vil saken oversendes direkte til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. Dersom Fylkesmannen 
opprettholder avslaget, har tiltakshaver mulighet for å søke om et nytt tiltak som en 
forlengelse av eksisterende bygning i en etasje og med samme carportløsning som 
dagens situasjon.  
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GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON 

KLAGE 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Inger Torild Hågensen Arkivnr: GB 107/2 Saksnr.:  11/2118 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/11 25.08.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/11 10.11.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 108/11 15.12.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/12 15.03.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 72/12 30.08.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 100/12 08.11.2012 
 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 30.08.2012, sak 72/12.  
 
Klagen fra Arild og Mona Reierskog tas ikke til følge 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef 
 

 

Tidligere politisk behandling: 
HTM-sak 56/11 den 25.08.2011 
HTM-sak 97/11 den 10.11.2011 
HTM-sak 108/11 den 15.12.2011 
HTM-sak 25/12 den 15.03.2012 
HTM-sak 72/12 den 30.08.2012 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
(Vedlegg 1-15 ble sendt ut til HTM-møte 15.03.2012,  
vedlegg 16-17 ble sendt ut til 30.08.2012) 

18. Saksframlegg og utskrift av møtebok fra HTMs møte 30.08.2012, sak 72/12 
19. Klage fra Arild og Mona Reierskog 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Alle dokumenter i saken 
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Utskrift av saken sendes til: 
Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 
Mobile Norway AS, Nils Hansens vei 2, 0667 OSLO 
Jens A. Fortun, Askehaugveien 83, 1407 VINTERBRO 
Arild og Mona Reierskog, Veidemannsveien 28, 1407 VINTERBRO 

 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Saken utsettes. Søker bes om å utrede alternativ plassering av basestasjon, samt 
mulighet for oppkobling på eksisterende master. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
Saken utsettes. Ansvarlig søker inviteres til neste møte i hovedutvalget, for å gjøre 
rede for saken. Hovedutvalget ber om: 

 Forslag til alternativ plassering legges frem, slik at masten kommer høyere i 
terrenget og mastehøyden reduseres tilsvarende. 

 Kart for oversikt over dekningsområde for mastene i de forskjellige høydene 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.12.2011: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av  

§ 19-2 i plan- og bygningsloven dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 
for å bygge i LNF-område og gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til oppføring av basestasjon på gnr 107 bnr 2. 

2. Mobile Norway AS skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen er 
oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
antenneplassering endres. Dersom dette ikke er mulig, eller målingene fortsatt 
viser for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 

3. Strømtilførselen skal legges skånsomt i terrenget, og ikke i rette liner som vist på 
kart s. 263. Stedlige masser/vegetasjon skal tas vare på og legges tilbake. 

4. Masten skal være maksimalt 24 meter høy. 
5. Teknisk etat gis fullmakt til å godkjenne endelig plassering. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 15.12.2011, sak 
108/11. Klagen fra Arild og Mona Reierskog tas ikke til følge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak den 30.08.2012: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av 

plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplan 2011-2023 for å 
bygge i LNF-område og gir i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse 
til oppføring av basestasjon på gnr 107 bnr 2.  

2. Mobile Norway AS skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen 
oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
antenneplassering endres. Dersom dette ikke mulig, eller målingene fortsatt viser 
for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 

3. Strømtilførselen skal legges skånsomt i terrenget, og ikke i rett linje som vist på 
kart, vedlegg 11. Stedlige masser/vegetasjon skal tas vare på og legges tilbake. 

4. Masten skal være maksimalt 24 meter høy. 
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Klage: 
Det innkom klage den 27.09.2012, fra Arild og Mona Reierskog, gnr 107 bnr 333. De 
klager på vedtak i sak 72/12 i HTMs møte den 30.08.2012, se vedlegg 19. De skriver 
at de vil at master ikke skal oppføres nær boligfelt, men plasseres på et mer egnet 
sted utenfor boligbebyggelse, for å eliminere nevnte risikoer. 
 
Begrunnelsen for klagen er at det i samfunnet er en generell utrygghet for 
strålingsskader. Denne utryggheten har også klagerne, og de vet at det forskes 
videre på helseskader i den sammenheng. 
De mener at deres hus ligger direkte i strålingsfeltet, da de ser av kart og høydekoter 
at deres soverom ligger i mastehøyde, som er i eller nær sonen for 
hovedstråleretningen. Ingen kan, så langt klagerne vet, gi skriftlig garanti på at 
strålingen de utsettes for, ikke er helseskadelig.  
Videre uttrykker klagerne at de er redd for verditap på bolig/eiendom. De mener at 
fjerning av skog mellom mast og bolig vil skape mer støy fra Tusenfryd. Til sist skriver 
de at masten er visuelt stygt og vil få en negativ innvirkning på boligmiljøet. 
 

Uttalelse til klage: 
Mobile Norway AS har ikke kommet med uttalelse til klagen. Klagen er tilsvarende 
klage gitt tidligere, se vedlegg 14. Det vises derfor til Mobile Norway AS uttalelse til 
forrige klage, se vedlegg 15, samt avsnitt som omhandler dette i saksframlegg, sak 
nr. 25/12, vedlegg 16.  

 

Vurdering av saken med konklusjon og begrunnelse: 
Dette er samme sak som er vurdert tidligere. Det er ikke kommet nye opplysninger i 
saken, og klagen er den samme klage som innsendt tidligere, se vedlegg 14.  
Det ble i sak nr 72/12 i hovedutvalget for teknikk og miljø, den 30.08.2012 gitt 
dispensasjon for oppføring av basestasjon, se vedlegg 18. 
 

Teknisk sjef foreslår at det innstilles som forrige gang klagen var til behandling, det vil 
si at innstilling vedtatt i møte 30.08.2012 opprettholdes og klagen avvises.   
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HTM-sak 101/12 

GNR 93 BNR 3 OG GNR 82 BNR 6 - ENG - SØKNAD OM DELING/MAKESKIFTE 

- KLAGE PÅ VEDTAK 
Gå til saksliste  << Forrige sak   
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Arkivnr: GB 93/3 og 

82/6 
Saksnr.:  12/87 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/12 10.05.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 101/12 08.11.2012 
 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
 

Alternativ 1: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 10.05.2012, sak 47/12 
med noen konkretiseringer: 
Utbygging av tomt 3 kan gjøres i god avstand fra Kroerveien, og med ny felles 
utkjørsel med eksisterende eiendom. HTM gir derfor tillatelse til makeskifte og 
fradeling av tomt 3 fra eiendom gnr 93 bnr 3 og gnr 82 bnr 6, og dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser om avkjørsel i § 14-2, som vist på vedlagte 
kartskisse i målestokk 1:1000 datert 10.05.2012. 
 
Utbygging av tomt 1 og 2 vil ligge nær sentrale funksjoner som barneskole og 
barnehage, og ny avkjørsel kan etableres på en oversiktlig vegstrekning. 
Eksisterende bebyggelse ligger nær Kroerveien, og nye boliger på tomt 1 og 2 kan 
legges lenger unna veien. HTM gir derfor tillatelse til makeskifte og fradeling av tomt 
1 og 2 fra eiendom gnr 93 bnr 3 og bnr 82 bnr 6, og dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser om avkjørsel i § 14-2, som vist på vedlagte 
kartskisse i målestokk 1:1000 datert 10.05.2012. 
 
Klagen fra Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til 
følge. 
 
Klagen oversendes Juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 
avgjørelse. 
 
Alternativ 2: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår i medhold av plan- og bygningslovens  
§§ 19-1, 19-2 og 26-1, samt kommuneplanens bestemmelse § 14 pkt. 1 og 2 søknad 
om fradeling/makeskifte fra eiendom gnr 93 bnr 3 og gnr 82 bnr 6, som vist på 
vedlagte kartskisse i målestokk 1:1000 datert 09.03.2012. 
 
Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas til følge. 
 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk      Ivar Gudmundsen  
Teknisk sjef                                                  bygnings- og reguleringssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (på kommunalt nivå) 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (endelig nivå) 

 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversiktskart i målestokk 1:5000 
2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 06.04.2011 
3. Kartskisse i målestokk 1:1000, datert 09.03.2012 
4. Søknad fra Katrine L. og Bård B. Hauger, datert 03.01.2012 
5. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 22.03.2012 
6. Uttalelse fra Landbrukskontoret i Follo, datert 21.03.2012 
7. Tilleggsuttalelse fra søker, Bård B. Hauger, datert 26.03.2012 
8. Utskrift av møtebok, datert 15.05.2012 
9. Klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 18.06.2012 
10. Kartskisse i målestokk 1:1000, datert 10.05.2012 
11. Kommentar til klagen fra Bård B. Hauger, datert 27.09.2012 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Katrine L. og Bård B. Hauger, Eng, 1430 Ås 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen, Postboks 8111 Dep., 0032 
Oslo 
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo 
Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer 
Landbrukskontoret i Follo, her 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Katrine L. og Bård B. Hauger har søkt om fradeling av 3 nye boligparseller fra sin 
eiendom gnr 93 bnr 3 og gnr 82 bnr 6, Eng. Søknaden innebærer sanering av 
eksisterende avkjørsel og forslag til to nye avkjørsler fra Kroerveien. Det er også søkt 
om makeskifte med landbrukseiendom gnr 93 bnr 1, Søndre Kroer (se vedlegg 3 og 
4). Søkernes eiendom er på ca. 5550 dekar til sammen og er i kommuneplanens 
arealdel disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-formål), underformål b. 
Naboeiendommen, som det er søkt makeskifte med, har underformål a. Begge 
eiendommene ligger innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Se vedlegg 2. 
 
I kommuneplanens bestemmelse § 14 som omhandler landbruks-, natur- og 
friluftsområder er formålet delt inn i to underformål, a og b: 
Underformål a, areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag åpner ikke opp for fradeling til 
nye, ubebygde boligparseller. 
Underformål b, areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse kan tillate 
fradeling av nye, ubebygde boligparseller inntil eksisterende boligbebyggelse, blant 
annet i Kroer skolekrets. Det forutsettes imidlertid at disse ligger langs veier med 
holdningsklasse lite eller mindre streng. 
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Uttalelse fra Statens vegvesen og Landbrukskontoret i Follo: 
Kroerveien er en fylkesvei med streng holdningsklasse og endringer av denne skal 
oversendes Statens vegvesen til uttalelse. Søknaden innebærer også makeskifte 
med en landbrukseiendom og er derfor oversendt Landbrukskontoret i Follo til 
uttalelse etter jordloven. 

 
Statens vegvesen (22.03.2012) viser til at eiendommene ligger i et område uten 
kollektivdekning (med unntak av skolebuss). En boligfortetting her vil være bilbasert 
og vurderes til og være i strid med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Fradeling av nye boligtomter frarådes derfor. 
 
Det er kort vei til Kroer barneskole (200 meter) men det er ikke tilrettelagt for gående 
og syklende på denne strekningen. Veibredden er smal, slik at gående og syklende 
må ferdes i veien, og veien må også krysses for å komme til skolen. Av 
trafikkmessige hensyn frarådes det også fradeling av nye boligparseller. 
 
Det gjøres også oppmerksom på at to av parsellene som er søkt fradelt, ligger 
innenfor byggegrensen (50 meter) fra fylkesveien, jfr. veglovens 
byggegrensebestemmelser § 29. Bygging vil derfor kreve dispensasjon fra veglovens 
§ 29. 
 
Det frarådes sterkt at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 
3 nye boligparseller. Se vedlegg 5. 
 
Landbrukskontoret i Follo (21.03.2012) har vurdert makeskiftet. Søknaden innebærer 
at Søndre Kroer opprettholder sitt dyrkede areal, ved at arealet fra Eng kan 
arronderes og passer driftsmessig til landbrukseiendommen. Landbrukskontoret har 
dermed ingen innvendinger til søknaden. Se vedlegg 6. 
 
Tilleggsuttalelse fra søker, Bård B. Hauger (26.03.2012), til Statens vegvesen sin 
uttalelse, se vedlegg 7. 
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse til møte i HTM 10.05.2012: 
De trafikksikkerhetsmessige forholdene vurderes som ugunstige, jfr. uttalelse fra 
Statens vegvesen. To av boligparsellene (parsell 1 og 2), som er søkt fradelt, ligger 
innenfor byggeforbudssonen fra fylkesveien. Den tredje boligparsellen (parsell 3) 
ligger delvis på underformål a og delvis på underformål b, og førstnevnte krever 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det blant annet at fordelene ved å gi 
dispensasjon må «være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» Videre 
heter det at «Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 

 
Søknaden er ikke i henhold til gjeldende kommuneplan og bestemmelser. En 
eventuell dispensasjon vil kunne svekke kommuneplanens arealdel som 
styringsverktøy. I tillegg er uttalelsen fra Statens vegvesen, som er en regional 
myndighet, negativ, og den skal vektlegges. 
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Teknisk sjef mener at ulempene ved å gi dispensasjon er større enn fordelene, og 
anbefaler derfor at Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår søknaden om fradeling. 
 

Teknisk sjefs innstilling til møte i HTM 10.05.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen, og i medhold av plan- og 
bygningslovens §§ 19-1, 19-2 og 26-1, samt kommuneplanens bestemmelse § 14 
pkt. 1 og 2 avslås søknad om fradeling/makeskifte fra eiendom gnr 93 bnr 3 og gnr 
82 bnr 6, som vist på vedlagte kartskisse i målestokk 1:1000 datert 09.03.2012. 
 

HTMs vedtak i saken 10.05.2012: 
I møte 10.05.2012, sak 47/12 ble følgende vedtak fattet: 
Utbygging av tomt 3 kan gjøres i god avstand fra Kroerveien, og med ny felles 
utkjørsel med eksisterende eiendom. HTM gir derfor tillatelse til makeskifte og 
fradeling av tomt 3, og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om 
avkjørsel i § 14-2. 
 
Utbygging av tomt 1 og 2 vil ligge nær sentrale funksjoner som barneskole og 
barnehage, og ny avkjørsel kan etableres på en oversiktlig vegstrekning. 
Eksisterende bebyggelse ligger nær Kroerveien, og nye boliger på tomt 1 og 2 kan 
legges lenger unna veien. HTM gir derfor tillatelse til makeskifte og fradeling av tomt 
1 og 2, og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om avkjørsel i § 14-2. 
 
Underretting av vedtaket ble, i brev datert 24.05.2012, sendt berørte parter. 
 

Klage: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen, klager i brev av 18.06.2012 
på vedtaket (vedlegg 9). Fylkesmannen støtter teknisk sjef i Ås sin vurdering om ikke 
å gi dispensasjon og klager på vedtaket om tillatelse til fradeling. Vedtaket tolkes som 
en dispensasjon fra kommuneplanens § 3 etter plan- og bygningslovens § 19-2. Det 
anses at vedtaket kan være ugyldig da det ikke spesifiserer vedtaket i kart, alle 
gårds- og bruksnummer og om vedtaket er gjort etter plan- og bygningsloven eller 
jordloven. 
 
Fylkesmannen minner om at regionale myndigheter skal gis mulighet til å uttale seg i 
dispensasjonssaker som berører nasjonale og regionale hensyn. Det vises til at 
søknaden tidligere kun er oversendt Fylkesmannen til orientering. Det gjøres også 
oppmerksom på at kommunen har adgang til å omgjøre sitt eget vedtak. 
 
Jordvern og landskap er viktige hensyn i plan- og bygningslovens § 3. Nasjonale mål 
og føringer for bevaring av matproduserende areal og kulturlandskap er nylig styrket i 
Meld. St. 9 (2011-2012) «Landbruks- og matpolitikken» og ved Stortingets 
behandling i Innst. 234 S (2011-2012). 
 
Fylkesmannen understreker at grunnlaget for vern av matjord (dyrket og dyrkbar jord) 
er begrunnet med mulighet for fremtidig matproduksjon som et viktig 
samfunnshensyn. I denne saken mener Fylkesmannen at hensyn bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, kan bli vesentlig tilsidesatt, jfr. plan- og 
bygningslovens § 19-2. Fradeling av enkelttomter, i tilknytning til sammenhengende 
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landbruksområder, kan bidra til et utbyggingsmønster med negative følger for drift og 
forvaltning av landbruksarealene. 
 
Kommentar til klagen fra Bård B. Hauger: 
Se vedlegg 11. 
 

Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Teknisk sjef viser til tidligere vurdering med begrunnelser og foreslår at hovedutvalg 
for teknikk og miljø tar klagen til følge. Siden hovedutvalg for teknikk og miljø har 
foretatt annet vedtak, legges det fram to innstillinger til behandlingen. 
 
Teknisk sjef legger fram to alternative forslag til innstilling, og anbefaler at 
hovedutvalg for teknikk og miljø tar klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 
følge. 
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