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Utv.sak nr 63/07 
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007 
 
 
 
Saksbehandler:  Vidar Valvik 

 
Arkivnr: 145  Saknr.:  07/1200 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 26/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial 16/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/07 31.05.2007 
Kommunestyret /  
 
 
Rådmannens innstilling: 
1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 22.5.2007 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene, formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk, sendes samtidig til alle utvalg 23.05.07) 
1. tertialrapport 2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rapporten publiseres på intranett og internett 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp 
etter samme struktur som handlingsprogram 2007 - 2010. I tertialrapporten rapporteres det på 
følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
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Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.  
 
Innsparingsprosjektet 
I kommunestyremøtet 13.12.06 om Handlingsprogram med økonomiplan 2007 – 2010 ble det 
vedtatt at det skulle settes i gang en prosess våren 2007 hvor formannskapet skulle gjennomgå 
kommunens driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet skulle danne grunnlag for en 
politisk sak i juni for å konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et nettodriftsresultat på 3 % 
innen 2011.  
 
Formannskapet vedtok i møtet 24.01.07 en prosjektplan for dette arbeidet. I henhold til denne 
prosjektplanen har administrasjonen gjennom flere møter med formannskapet, lagt fram 
forslag til innsparingstiltak i sentraladministrasjonen, teknisk etat, oppvekst- og kulturetaten 
og helse- og sosialetaten. Det er en utfordring å nå målsettingen om en innsparing på 12 mill 
kr. Administrasjon har derfor lagt fram innsparingstiltak på til sammen 9,1 mill. kroner. Det er 
i oppvekst- og kulturetaten og helse- og sosialetaten det har vært problemer med å nå 
målsettingen. Rådmannen mener at de foreslåtte innsparingstiltakene kan gjennomføres uten at 
det vil oppleves som en vesentlig reduksjon av kvaliteten på noen av tjenesteområdene.  
 
Kommuneplanarbeidet 
Kommuneplanarbeidet er i sluttfasen. Forslaget har vært på høring og det kom inn 70 
høringsuttalelser som har vært et viktig grunnlag i arbeidet med forslag til en endelig plan. I 
forbindelse med høringen ble det arrangert to folkemøter, ett i Ås sentralområde og ett i 
Nordby. Formålet med møtene var å presentere høringsforslaget og få kommentarer og 
innspill til forslaget. Regionale myndigheter fremmet 17 innsigelser til kommuneplanens 
arealdel. Alle innsigelsene er tatt til følge og kommuneplanens arealdel er oppdatert ihht dette.  
 
Medarbeiderundersøkelsen 
Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Hovedtallene fra undersøkelsen viser at 
Medarbeidertilfredshet (4,6), Organisasjonens endringskompetanse (4,7) og Organisering i 
forhold til oppgaver (4,2) hadde samme score som i 2005. Medarbeidernes tilfredshet med 
lederne (4,4) og Medarbeiderkompetanse (4,2) hadde 0,1 lavere i score enn i 2005. Tilfredshet 
med støttesystemer og verktøy (4,2) var høyere enn i 2005 (3,8).  Medarbeidernes 
tilbakemelding ifht seniorer fikk lavt score (3,8). Resultatet fra undersøkelsen følges opp 
videre av den enkelte leder. 
 
Moer sykehjem  
For å spare penger vedtok kommunestyret i desember i fjor at 16 institusjonsplasser ikke 
skulle tas i bruk ved innflytting i Moer sykehjem ved årsskiftet 2007-08. For å utløse 
Husbankens tilskudd er det imidlertid et krav at alle plassene ved sykehjemmet må tas i bruk. 
Isamråd med Husbanken har vi kommet frem til at det skal utarbeides en fremdriftsplan som 
viser hvordan sykehjemmet skal tas i bruk. Et sentralt element er salg av ledige plasser for å 
utnytte bygningen fullt ut.  
 
Taksering av Åslund er under utarbeidelse. Det forutsettes at bygningen selges med formål 
bolig. Takstmann har holdt befaring og fått alle nødvendige papirer og opplysninger. Endelige 
takstdokumenter er ennå ikke mottatt, men foreløpig takst antyder omkring 50 mill. kroner 
forutsatt at eiendommen benyttes til småleiligheter. 
 
Ny brannstasjon for Ås og Frogn på Korsegården 
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Planarbeidet for ny brannstasjon ved Korsegården er igangsatt. Det er nedsatt en plankomite 
som ledes av ordfører Thore Vestby i Frogn kommune. Rådmannen i Ås leder sekretariatet og 
er ansvarlig for gjennomføring. Det er foreløpig utarbeidet et romprogram for prosjektet. 
 
Plan for barnehageutbygging er revidert 
Søråsteigen barnehage vil stå ferdig 1. august i 2007. Frydenhaug barnehage skal bygges ut og 
vil da kunne ta 110 barn. Med disse barnehagene ser det ut til at kommunen vil ha full 
barnehagedekning de nærmeste årene. Vi vil imidlertid holde fokus på utviklingen i 
søkermassen for evt. å gå til regulering av nye tomter. Høsten 2007 vil det bli gjennomført en 
brukerundersøkelse for å sjekke ut behovet for andre åpningstider.  
 
Strategisk næringsplan for Follo 
Kommunen er representert i både styringsgruppa og prosessgruppa for arbeidet med en 
strategisk næringsplan for Follo. Planarbeidet er i sluttfasen og vil være et viktig grunnlag i 
arbeidet med en næringslivsstrategi for Ås. Dette arbeidet starter til høsten. 
 
Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinoteateret. 
Formannskapet vedtok på møte 11.04.07 sluttrapport for ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. 
kinolokalet”. Som en oppfølging av denne rapporten, settes det i verk følgende tiltak: 
• Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske 

og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan 
kostnadene skal dekkes. Saken fremmes i oktober 2007. 

• Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og 
hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 
2008. 

• Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig arealbehov for servicetorg og 
eventuelt andre kommunale funksjoner. 
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Utv.sak nr 64/07 
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK 
 
 
 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  

 
Arkivnr: 140  Saknr.:  06/2264 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kommunestyret 17/07 09.05.2007 
Ås Eldreråd 8/07 29.05.2007 
K.råd for funksjonshemmede 8/07 29.05.2007 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial 17/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/07 31.05.2007 
Formannskapet 24/07 30.05.2007 
Kommunestyret /  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for 
kommunens utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 
8.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 -  2019. 
 
 
Rådmannen i Ås, 11.05.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 17/07, Kommuneplan 2007 – 2019, Forslag til utvidelse av Vinterbrosenteret 
K-sak 9/07, Innsigelse til kommuneplanen 
K-sak 58/06, Kommuneplan 2007 – 2019, høringsutkast 
K-sak 23/06, Planprogram for rullering av Ås kommuneplan, 05/2110 
K-sak 17/06, Prosjektplan for kommuneplanrulleringen, 05/2110 
K-sak 61/05, Plan for medvirkning i kommuneplanrulleringen, 05/2110 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Hovedutvalg 
Formannskapet 
Ungdomsrådet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
• Kommuneplanens samfunnsdel datert 16.05.07 
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• Kommuneplanens arealdel datert 8.05.07 med tilhørende planbestemmelser, samt 6 
kartvedlegg 

• Notat datert 9.03.07 ”Kommuneplanen 2007 – 2019. Oppsummering og vurdering av 
høringsuttalelsene, samt videre framdrift (sendt ut tidligere) 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
• Notat datert 9.03.07 ”Kommuneplanen 2007 – 2019. Oppsummering og vurdering av 

høringsuttalelsene, samt videre framdrift 
• Høringsuttalelsene til forslag til kommuneplan 2007 – 2019 datert 10.11.06 
• Planprogram vedtatt av kommunestyret 5.04.06 
• Konsekvensutredning av arealinnspill datert 10.11.07 
• Høringsuttalelsene til forslag til planprogram vedtatt av kommunestyret 25.05.05 
• Oppsummering av folkemøtene januar – februar 2006 
• Prosjektplan for kommuneplanrulleringen vedtatt av kommunestyret 28.09.05 
• Plan for medvirkning i kommuneplanrulleringen vedtatt av kommunestyret 28.09.05 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
I medhold av plan- og bygnignslovens §20-5 legger rådmannen fram forslag til kommuneplan 
for Ås kommune for perioden 2007 – 2019 for endelig behandling.  
 
Arbeidet med å revidere gjeldende plan, vedtatt 11.12.02, startet opp våren 2005 og har hatt 
følgende forløp: 
• Våren 2005 ble det utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplan. 

Forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden mai – september 2005 og det kom inn 
110 innspill.  

• I januar 2006 fikk alle husstandene i Ås en informasjonsavis om arbeidet med 
kommuneplanen og med en invitasjon til folkemøter. 

• I januar – februar ble det arrangert folkemøter i alle skolekretser, samt på Holstad.  
• Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 5. april 2006. 
• Det ble gjennomført en konsekvensutredning av aktuelle arealinnspill. 
• Høsten 2006 ble det utarbeidet et forslag til kommuneplan som ble sendt på høring i 

november 2006, med høringsfrist februar 2007. 
• I forbindelse med høringen ble det arrangert to folkemøter, ett i Ås sentralområde og ett i 

Nordby.  
• Det kom inn 70 høringsuttalelser som ble vurdert og oppsummert i et notat som ble sendt 

formannskapets medlemmer datert 9.03.07. 
• I løpet av planprosessen er det arrangert 4 dialogmøter med kommunestyret om 

kommuneplanen. På dialogmøtene 2.11.05 og 25.01.06 var tema arealdelen av 
kommuneplanen og på møtene 8.03.06 og 10.05.06 var tema samfunnsdelen. I tillegg har 
det vært flere presentasjoner og diskusjoner i formannskapet om planarbeidet. Partiene ble 
også underveis i prosessen invitert til å komme med uttalelser til kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel og de fleste partiene uttalte seg.  

 
Etter høringen av forslag til kommuneplan er det foretatt en del endringer både i 
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. Nedenfor følger de viktigste endringene.  
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Innsigelser fra regionale myndigheter 
Regionale myndigheter fremmet 17 innsigelser til kommuneplanens arealdel. På møte i 
formannskapet 28.02.07 behandlet formannskapet innsigelsene og vedtok å gå videre med N1, 
N2 og N4 i mekling med regionale myndigheter. Vedtaket om å gå videre med N1 og N2 ble 
anket til kommunestyret. På møte i kommunestyret 11.04.07 og 9.05.07 ble det vedtatt å ta 
innsigelsene til N1, N2 og N4 til følge. Kommuneplanens arealdel er oppdatert i hht til disse 
vedtakene.  
 
Innspill til nye boligområder 
Det er kommet inn flere innspill til nye boligområder som avvist fordi det ut fra en 
befolkningsvekst på 1,5 – 2,0 % er mer enn tilstrekkelig med boligarealer i forslag til 
kommuneplan. Samsvar mellom tilgjengelig byggeareal og ønsket vekst er en viktig 
forutsetning for å kunne styre befolkningsveksten. 
 
Innspill til LNF-områder med spesielle kvaliteter knyttet til kulturlandskap, natur eller 
friluftsliv 
I LNF-områder er det forbudt å bygge og dermed har disse områdene et vern mot utbygging. I 
forslaget til kommuneplanens arealdel er det imidlertid foreslått å skravere LNF-områder med 
spesielle kvaliteter knyttet til kulturlandskap, natur eller friluftsliv.  Dette er gjort for å 
tydeliggjøre disse kvalitetene og signalisere viktigheten av å ta vare på verdiene. 
 
Det er kommet innspill til andre LNF-områder som også bør skraveres, samt justering av 
grenser for de skraverte LNF-områdene som er foreslått. Det er imidlertid viktig at ikke alle 
LNF- områdene blir skravert, da hensikten med markeringene svekkes. Etter høringen og 
folkemøtene er det skravert ytterligere noen områder: 
• KL1 (Kulturlandskapet på Nordby) er trukket lenger nord og NF1 (Nøstvedtmarka) lenger 

sør inntil boligområdene på Solberg. 

• Området rundt Kroer Kirke  

• NF3 (Vardåsen) er utvidet lenger nord og omfatter all utmark ned til bebyggelsen på Moer 
og Landåskollen. 

 
Forøvrig er det foretatt en gjennomgang av grensene for de skraverte LNF-områdene slik at 
disse områdene har fått en naturlig avgrensing. Hvilke juridiske virkemidler som eventuelt 
skal benyttes i disse områdene vil bli utredet i planperioden etter at kommuneplanen er vedtatt. 
 
Båndlagte områder  
Båndleggingen av området for videre utbygging av golfbanen i Kroer oppheves. Banen er 
under regulering til en enkel 9-hulls treningsbane og det er lite aktuelt å utvide til en 18-hulls 
bane slik båndleggingen la opp til. Vestby kommune har i sin kommuneplan også opphevet 
båndleggingen på sin side av kommunegrensen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
De innspillene som er kommet til endringer av kommuneplanens samfunnsdel har ikke endret 
dokumentet vesentlig. De endringene som er foretatt framgår av vedlegg til notat til 
formannskapet datert 9.03.07 Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene. I tillegg er 
det foretatt en opprydding i teksten som har bidratt til at dokumentet er blitt kortere og mer 
oversiktlig. 
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I høringen ble det oppfordret til å komme med innspill til visjon og det ble fremmet flere 
forslag. Ut fra de forslagene som kom er følgende visjon foreslått:  

Ås kommune – miljø, mangfold og muligheter. 
 
Miljø – Inkluderende miljø med viktige kultur-, natur- og landskapskvaliteter. 
Mangfold – Mangfoldig universitetsbygd i hjertet av Follo. 
Muligheter – Mulighetenes kommune med aktive innbyggere.  
 
Vurdering  
Med de ovennevnte endringene er grunnlaget for alle innsigelser fjernet, og kommunestyret 
kan vedta planen. Gjeldende plan ble vedtatt i 2002, og det er et stort behov for å få vedtatt en 
oppdatert versjon av kommuneplanen som overordnet styringsdokument. Kommuneplanen er 
ingen statisk plan, men et redskap for å ha et langsiktig perspektiv i en virkelighet som endrer 
seg hurtigere enn noen gang. Planen har en viktig funksjon i å synliggjøre langsiktigheten i det 
løpende arbeidet i kommunen. For å styrke dette aspektet, er det lagt spesielt vekt på å utforme 
samfunnsdelen på en måte som gir mulighet til sterk kobling mot handlingsprogram, 
økonomiplan og budsjett. 
 
Planen peker 12 år fram, men skal vurderes rullert hvert 4. år, eller en gang i hver 
kommunestyreperiode. Prosessen knyttet til arbeidet med kommuneplanen har vært lang, men 
etter rådmannens vurdering god, ikke minst fordi resultatet må anses å ha fått en god politisk 
forankring. For at planen skal fungere godt er det politiske eierforholdet til den viktig. 
Rådmannen håper at de politiske dialogmøtene og diskusjonene i partigruppene har bidratt til 
at dette er blitt «kommunestyrets plan» mer enn «administrasjonens plan».  
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Utv.sak nr 49/07 
R-138 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
LURENGA 
 
 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug 

 
Arkivnr: REG R-138 Saknr.:  03/627 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 57/04 10.06.2004 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/05 17.02.2005 
Kommunestyret 16/05 09.03.2005 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 151/05 15.12.2005 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/06 27.04.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/06 01.06.2006 
Kommunestyret 42/06 14.06.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/07 31.05.2007 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 31.05.2007: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for Lurenga, som vist på kart, sist revidert 22.03.2007 med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.03.2007.  
 
Ås, 10.05.2007 
 
 
Per A. Kierulf       Arnt Øybekk   
Rådmann  Teknisk sjef    
 
Behandling i Kommunestyret 14.06.2006: 
Egil Ørbeck(H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Regulering av tursti utsettes. 
 
Votering:  
Utsettelsesforslaget ble nedstemt 20-13(5FrP,4H,4Sp) 
Hovedutvalgets innstilling med alt. 3 for tursti ble vedtatt 17-16(10Ap,6SV) 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 14.06.2006: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for Lurenga, med tursti etter alt. 3 som vist på kart datert 02.12.2005, med 
reguleringsbestemmelser datert 24.05.2004, revidert 01.02.2005. 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.04.2006: 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes for befaring sammen med Fylkesutvalget. 
 



  Sak 49/07 

Votering: 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.04.2006: 
 
Fylkesutvalgets befaring er torsdag 4.5. kl 1230. Oppmøte Rostadion. 
 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.12.2005: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.12.2005: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar det faste utvalg for plansaker å legge ut 
til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Lurenga med 
tre alternativer for turstier, som vist på kart datert 01.02.2005, 01.12.2005 og 02.12.2005. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2005: 
 
Arne Hillestad (FrP)fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes, idet turveien langs Årungen vurderes flyttet langs kjøreveien. 
 
Votering: 
FrP’s utsettelsesforslag fikk 2 stemmer (FrP og H) og falt. 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2005: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarsling:  25.03.2003 
Det faste utvalg for plansaker 1. gang: 10.06.2004  
Offentlig ettersyn:  29.06. – 10.09.2004 
Det faste utvalg for plansaker 2. gang: 17.02.2005 
Kommunestyret:  09.03.2005 
Det faste utvalg for plansaker 3. gang: 15.12.2005 
Offentlig ettersyn:  14.02. – 17.03.2006 
Det faste utvalg for plansaker 4. gang: 27.04.2006 
Det faste utvalg for plansaker 5. gang: 01.06.2006 
Kommunestyret:  14.06.2006 
  
Det faste utvalg for plansaker 6. gang: 31.05.2007 
Kommunestyret: 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversiktskart i målestokk 1:3000 
2. Reguleringsplankart, datert 01.02.2005, sist revidert 22.03.2007 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 24.05.2004, sist revidert 22.03.2007 
4. Arealopplysninger, datert 21.08.2003 
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 31.08.2004 
6. VA-plan for Lurenga, alternativ 1 og 2 
7. Utskrift av møtebok fra møte i hovedutvalg for teknikk og miljø, datert 28.02.2005 
8. Utskrift fra møtebok fra møte i kommunestyret, datert 17.03.2005 
9. Forslag til tursti i området fra Ås rostadion til Skuggebukta, innkommet 20.09.2005 
10. Opprinnelig forslag til tursti, alternativ 1, datert 01.02.2005 
11. Forslag til endring av innkommet forslag til tursti, alternativ 2, datert 01.12.2005 
12. Forslag til endring av innkommet forslag til tursti, alternativ 3, datert 02.12.2005 
13. Utskrift fra møtebok fra møte i hovedutvalg for teknikk og miljø, datert 15.12.2005 
14. Kopi av brev fra advokat Olav Felland, datert 17.03.2006 
15. Kopi av brev fra kommuneingeniør Gunnar Larsen, datert 06.04.2006 
16. Kopi av brev fra fylkesrådmann Harald K. Horne, innkommet 07.04.2006 
17. Vedtak fra fylkesutvalget i møte 04.05.2006, datert 09.05.2006 
18. Utskrift av møtebok i sak 42/06, datert 19.06.2006 
19. Utskrift av protokoll fra meklingsmøte 23.11.2006 hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
datert 06.12.2006 
20. Kopi av brev om vedtak i fylkesutvalget fra Akershus fylkeskommune, datert 21.12.2006 
med saksframlegg 
21. Kopi av brev fra Advokat Olav Felland, datert 02.05.2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Reguleringsplankart i målestokk 1:1000, datert 24.05.2004, sist revidert 22.03.2007  
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Adressater i følge liste 
Blå landskapsarkitekter AS, Raveien 2, 1430 Ås 
Advokat Olav Felland, 3880 Dalen  
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I kommuneplanens arealdel 2002-2012 for Ås kommune er Lurenga vist som byggeområde 
B10. I planbestemmelser og retningslinjer for planen står det at ”For byggeområde B10 skal 
reguleringsplan sikre en begrenset landskapstilpasset utbygging, med et økonomisk og 
miljømessig forsvarlig avløpssystem, hvor det er tatt hensyn til allmennhetens interesser for en 
grønn og tilgjengelig strandsone. Reguleringsplanen for Lurenga skal åpne for at området får 
maksimalt 15 boliger, inkludert eksisterende bolig. Trase for en turvei langs Årungen, 
nordover fra rostadion forbi Lurenga, skal vises på reguleringsplankartet. Utbygging av 
Lurenga skal baseres på etablering av et lokalt avløpsanlegg som fanger opp ny og 
eksisterende bebyggelse i reguleringsområdet, samt eksisterende bebyggelse ved rostadion. 
Reguleringsplanen skal ha detaljerte bestemmelser om utformingen av bygningene som gir 
området en tiltalende fjernvirkning.” 
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Området er avgrenset av Årungen i vest, mot rostadion og Syverudveien i sørøst og opp mot 
Sollia i nord, og har tidligere vært disponert til fritidsbebyggelse. Vegetasjonen består av 
blandingsskog, og terrenget er ganske kupert med bart fjell og knauser. I kommuneplanen er 
området disponert til boligområde og landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med sterke 
natur- og friluftsinteresser. Området er på ca 60 dekar og er i dag bebygd med 14 fritidsboliger 
og fire bolighus. En tomt er ubebygd. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet, se vedlegg 5. Under temaet 
natur- og miljøforhold er det trukket fram to punkter: 

1) I rapport for biologisk mangfold er rik edelløvskog registrert nært inntil planområdet, 
nærmere bestemt i skrenten bak rostadion. Vegetasjonen består av alm- og lindeskog 
og kantvegetasjon. I tillegg til eik er det bøk, ask, lind og hassel. I dette området er 
mange sjeldne (og muligens) rødlistede sommerfugler. Kattugle hekker i lokaliteten og 
floraen er ganske rik med forekomster av sjeldne arter som mattestarr og sprikepiggfrø. 

2) I plan for kulturminner er Syverudveien registrert som et gammelt veifar og det er også 
registrert en gammel potetkjeller på gnr 39 bnr 1 som er innenfor planområdet. 

 
Under temaet menneskeskapte forhold er det trukket fram et tredje punkt: 

3) Årungen er svært forurenset og bading frarådes. Kommunalteknisk avdeling i Ås har 
imidlertid satt i gang en tiltaksplan (fram til 2012) for å forbedre badevannskvaliteten. 

 
Ved gjennomgang av sjekklisten for arealplanlegging, som danner grunnlaget for vurdering av 
risiko og sårbarhet, er konklusjonen at det ikke er registrert forhold som skulle tilsi spesiell 
beredskap. Antall avkjørsler blir redusert og forbedret, som en følge av reguleringsplanen, og 
det fremmer trafikksikkerheten. Dette gir bedre atkomstmuligheter for brannbil eller 
ambulanse til området ved eventuelle ulykker. Reguleringsplanen med 
reguleringsbestemmelsene er ganske detaljerte og formålet er å ivareta kvalitetene ved 
området, blant annet biologisk mangfold og kulturminner. 
 
Forhåndsuttalelser: 
Planen ble forhåndsvarslet 25. mars 2003. Det er kommet inn bemerkninger fra følgende 
berørte parter: 
 

1. Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling (05.05.03/12.08.03) viser til 
at det er registrert en rekke automatiske fredete kulturminner i områdene rundt 
Lurenga. De krever derfor arkeologiske registreringer av planområdet. Når det gjelder 
nyere tids kulturminner, er området befart tidligere i forbindelse med andre saker. 
Innenfor planområdet er det SEFRAK-registrert et kulturminne på gnr 39 bnr 1, 
Skuggen. Det er en murt potetkjeller som er ca 4 meter bred og 4 meter lang. De 
trekker fram den gamle Syverudveien som et verdifullt kulturminne og eksempel på en 
eldre landevei som går gjennom et variert jordbrukslandskap. De forutsetter at 
kommuneplanen for Ås legges til grunn i det videre planarbeidet. Akershus 
fylkeskommune utførte arkeologiske registreringer i planområdet sommeren 2003. Det 
ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen (06.05.03) forutsetter at det 
ikke planlegges boliger innenfor LNF-områdene i kommuneplanen, og at 
reguleringsplanens avgrensning samsvarer med kommuneplanens avgrensning av 
boligområder. Til slutt ber de om arealopplysninger for å vurdere landbruksmessige 
konsekvenser av reguleringsplanen. 
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3. Det kongelige landbruksdepartement (24.04.03) har foreløpig ingen bemerkninger til 
planen, men ber om å få tilsendt forslag til reguleringsplan. 

4. Statens vegvesen (26.03.03) har ingen bemerkninger til varselet. 
5. Hafslund Nett Øst AS (27.03.03) opplyser at det er 240 V linjer og kabler innenfor 

planområdet og at det må tas hensyn til anleggene. Kabler må påvises før det graves i 
området. De anbefaler å sette av areal til ny nettstasjon. De foreslår stikkveien mellom 
gnr 39 og bnr 30 og 31 nær Syverudveien. Tomten bør være ca 4 x 5 meter, med den 
lengste siden langs veien. Det må være kjørbart for lastebil helt fram til tomten. De 
gjør oppmerksom på at utbygger må bære alle kostnader som Hafslund Nett Øst AS får 
ved utbygging av nettet. Sistnevnte gjelder også eventuelle flyttinger/endringer av 
eksisterende nett.    

6. Naturvernforbundet i Ås (22.05.03) mener at en turvei langs Årungen kan komme i 
konflikt med fugle- og dyrelivet. Mange fuglearter hekker langs strandsonen. De 
mener derfor at turveien fra Rostadion ikke bør forlenges bort til Lurenga. De påpeker 
at flere helårsboliger på Lurenga vil føre til økt biltrafikk, som er til ulempe for 
fotgjengere og syklister langs Syverudveien. Veien er på enkelte strekninger 
uoversiktlig og økt trafikk øker ulykkesrisikoen. Eventuell utvidelse av veien med 
gang- og sykkelvei vil ødelegge områdets karakter som friluftsområde. De er ikke 
særlig begeistret for boligbygging på Lurenga, eller andre steder langs Årungens 
østside, og mener at dette området bør være forbeholdt frilufts- og rekreasjonsformål. 

7. Statskog SF (09.05.03) viser til at de tidligere har vist en positiv holdning til 
omdisponeringer av arealer langs Årungen til boligformål. De peker blant annet på 
behovet for å få orden på vann- og avløpssystemet i området. De ønsker et møte for å 
diskutere muligheter for areal til boligformål i Prestegårdsskogen. 

8. Elisabeth H. og Thomas Aakerman (30.03.03) som fester gnr 39 bnr 1 fnr 2, lurer på 
om det er planer om utbedringer av Syverudveien nordover, om boligene/hyttene nord 
for Lurenga må tilknytte seg nytt avløpssystem, om det blir restriksjoner og/eller vil 
allerede gjeldende restriksjoner om bruk av hyttene som helårsboliger bli håndhevet, 
om det foreligger planer om tilknytning til offentlig vann eller om det kun er 
avløp/kloakk som er planlagt, om det er tenkt å bygge nye boliger eller om det er tenkt 
at eksisterende hytter skal reguleres til boliger.  

9. Eva og Inge Revhaug (12.05.03) viser til at de eier gnr 39 bnr 15 (inkludert 2 
stikkveier mellom gnr 39 bnr 30, 27 og 19) og gnr 39 bnr 22 og 33. Hagen deres 
strekker seg sydover til grense mot gnr 39 bnr 33 og dette arealet ønsker de fortsatt å 
benytte som hage tilknyttet sin bolig (gnr 39 bnr 15). For gnr 39 bnr 22 ønsker de et 
nytt bolighus, med strandlinje, med atkomst fra øst. Gnr 39 bnr 33 ønsker de å beholde 
som hytte hvis det ikke kommer sti/vei nede ved vannet. Hvis det blir sti/vei, ønsker de 
å skille ut tomten til boligformål med strandlinje. Når det gjelder avløpssystem, mener 
de at det mest miljøvennlige er å transportere bort kloakken, for eksempel ved 
pumping i ledning i vannet. Et pumpeanlegg, eventuelt lokalt renseanlegg, foreslår de 
lagt i Skuggen (husmannsplassen nord for Lurenga) i nordgående dalføre som går fra 
deres atkomstvei langs Syverudveien. Når det gjelder turvei viser de til at Ås kommune 
tidligere har vedtatt trase for turvei fra Rostadion og opp mot Syverudveien. De skriver 
at deres synspunkt er de samme i dag som den gangen. De viser til rettslige forhold og 
sak med Konfliktrådet og til slutt viser de til tidligere innspill i forbindelse med 
kommuneplanen.    

10. Kenneth Dybhavn (u.d.) som eier gnr 39 bnr 25 har tegnet inn en trase fra nåværende 
sti/traktorvei opp fra Årungen på østsiden av planområdet opp til gnr 39 bnr 30. Derfra 
svinger traseen vestover mellom gnr 39 bnr 30 og gnr 39 bnr 31 og på vestre del av 
eiendomsgrensene på eiendommene gnr 39 bnr 31, 25 og 26. Deretter svinger traseen 
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øst og videre nordover, vest for Syverudveien. I denne traseen mener han at det er 
naturlig å føre vann-, kloakk-, strøm- og telefonledninger m.m. og turvei. Da holdes 
turveien unna hovedveien, og det blir minimalt arbeid med anlegging av turvei. Han 
foreslår også veiforbindelse mellom gnr 39 bnr 15 og veien ovenfor gnr 39 bnr 31 
langs traseen han har foreslått. Da kan eiendommene, som grenser til Syverudveien, få 
innkjøring til nedre del av tomtene. Det gir mulighet for felles påkjøring til 
Syverudveien. Han mener at alt på et sted er smart, praktisk og billig for alle parter. 
Han har også tegnet inn forslag til plassering av garasje på sin eiendom. 

 
I tillegg har administrasjonen hatt møte med Eva og Inge Revhaug (06.05.03) som er 
grunneiere av gnr 39 bnr 15, 22 og 33 og Terje Wiggo og Tollef Wiggo Nielsen (29.04.04) 
som har kjøpt eiendom gnr 39 bnr 32. Sistnevnte kom med forslag om erstatningstomter til 
noen av eiendommene som ligger utsatt/vanskelig til rette for å fungere som boligeiendom, 
blant annet tomten som de har kjøpt. Saken har også vært forelagt for kommunens Planforum i 
møte 05.05.04. Planforum anbefaler at ”det må ses på muligheten for å tilby erstatningstomter 
for 2 av de minst tilgjengelige tomtene, og utvidelse av planområdet må vurderes for å få til en 
god veiløsning.”  
 
Kommentarer til bemerkningene: 
Nr 1: Arkeologisk registrering er bestilt og utført av Akershus fylkeskommune. Det ble ikke 
funnet fredete kulturminner innenfor planområdet. Når det gjelder Syverudveien er det ikke 
foreslått noen endringer på denne. Den skal få framstå som den gjør i dag.  
Nr 2: Reguleringsplanens avgrensning er blitt utvidet mot nord, blant annet for å innlemme tre 
boligeiendommer øst for Syverudveien og for å regulere turvei langs Årungen langs hele 
strekningen. I tillegg er planen utvidet noe mot øst, for å gi to av eiendommene 
erstatningstomter fordi de opprinnelige eiendommene er vanskelig tilgjengelige og/eller ligger 
utsatt til med tanke på uheldige fjernvirkninger. Planens utvidelse anses som forsvarlig og er 
med på å forsterke intensjonene for planområdet. Arealopplysningene ligger ved som eget 
vedlegg (vedlegg 4). 
Nr 3 og 4: Ingen kommentar til bemerkningene.  
Nr 5: Det er avsatt areal til nettstasjon på reguleringsplanforslaget. 
Nr 6: Det vises til at reguleringsplanforslaget er i samsvar med kommuneplanens intensjoner 
for området. Friluftsliv- og rekreasjon kan komme i konflikt med fugle- og dyreliv, men turvei 
langs Årungen er en forutsetning for denne reguleringsplanprosessen. Allmennhetens tilgang 
til Årungen er utgangspunktet, i tillegg til at man ønsker å få ordnede forhold med 
boligsituasjonen for å redusere uønskede utslipp i Årungen. Som nevnt ovenfor i punkt 1 er 
det ikke forslag om å gjøre noe med Syverudveien, og det er heller ikke forslag om å bygge 
gang- og sykkelvei langs denne. At området blir boligområde vil øke biltrafikken litt, men det 
er foreslått å begrense antall atkomstveier til Syverudveien, og det er en fordel med hensyn til 
trafikksikkerheten. 
Nr 7: Det vises til at Prestegårdsskogen ikke er disponert til boligformål i kommuneplanen, og 
at det derfor ikke er behov for et møte om det i denne saken. 
Nr 8: Det er ikke planer om utbedringer av Syverudveien, kun å redusere antall atkomstveier 
til denne. Eksisterende fritidseiendommer skal omreguleres til boligeiendommer. Det 
innebærer at noen hytter må rives, mens noen muligens kan bli en del av en framtidig bolig. 
Hyttene på to av eiendommene er foreslått revet mot at de får to nye erstatningstomter, se felt 
B4 på reguleringsplanforslaget. Boligene skal tilkoples lokalt avløpsanlegg. 
Nr 9: Reguleringsplanforslaget innebærer at deres eiendom gnr 39 bnr 22 blir regulert til 
boligtomt. Deler av eiendom gnr 39 bnr 33 foreslås innlemmet i friområdet/turveien langs 
Årungen og resten tillegges eiendom gnr 39 bnr 23. Dette pga eiendommens nærhet til 
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Årungen og fordi det er svært vanskelig å få til en atkomstvei uten store inngrep i naturen. Det 
er ønskelig å begrense antall boliger nær Årungens planlagte turvei. Deres boligeiendom gnr 
39 bnr 15 blir regulert til bolig og til friområde/turvei langs vestsiden mot Årungen og får 
tillagt gnr 39 bnr 32 i øst. Gnr 39 bnr 32 får en erstatningstomt i felt B4. Deres eiendom gnr 39 
bnr 15 får rett til å ha en enkel brygge ved Årungen, jfr. punkt 9 i reguleringsbestemmelsene, i 
likhet med eiendom gnr 39 bnr 49. I tillegg til turveien langs Årungen er det også avsatt 
område for turvei sørøst i planområdet opp til Syverudveien. 
Nr 10: Det vises til at deler av hans forslag utgjør en del av det som er foreslått i 
reguleringsplanforslaget. Som nevnt under punkt 6 er blant annet turvei langs Årungen 
utgangspunktet for å regulere i Lurenga. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
I kommuneplanen for Ås er det vedtatt en omdisponering av Lurenga fra fritidsformål til 
boligformål. Det er satt konkrete krav i kommuneplanen, som sitert innledningsvis, for 
reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Lurenga. 
 
Lurengas beliggenhet gjør at den kan ligge utsatt til for motstridende interesser mellom 
grunneiere og allmennheten når det gjelder tilgang til Årungen. Planforslaget inneholder 
forslag som for enkelte muligens kan oppleves som inngrep og forringelse av sin eiendom. Det 
er likevel tatt hensyn til de enkeltes interesser så langt det har latt seg gjøre, uten at det har gått 
på bekostning av kommuneplanens intensjoner for området, som blant annet er å ta ”hensyn til 
allmennhetens interesser for en grønn og tilgjengelig strandsone”.  
 
Det er lagt vannledninger i vannet og det vil bli plassert et lokalt avløpsanlegg i område avsatt 
til friområde. Det stilles spesifikke krav til boligenes utforming, fargesetting og 
landskapstilpasning. Tomtene er relativt romslige. For å bevare opprinnelig terreng og 
vegetasjon i størst mulig grad er det satt strengere begrensninger på boligenes bruksareal, enn 
hva som er vanlig i andre boligområder. Sistnevnte for å gi ”området en tiltalende 
fjernvirkning”, jfr. kommuneplanen. 
 
Reguleringsplanens avgrensning er blitt utvidet mot nord, blant annet for å innlemme tre 
bebygde boligeiendommer øst for Syverudveien og for å regulere turvei langs Årungen langs 
hele strekningen. I tillegg er planen utvidet noe mot øst, for å gi to av eiendommene 
erstatningstomter fordi de opprinnelige eiendommene er vanskelig tilgjengelig og/eller ligger 
utsatt til med tanke på uheldige fjernvirkninger. Planens utvidelse anses som forsvarlig og er 
med på å forsterke intensjonene for planområdet. 
 
Det er skilt noe mellom bestemmelsene på boligfeltene på vestsiden og østsiden av 
Syverudveien, siden boligfelt B1 ligger utenfor området som er avmerket i kommuneplanen.       
 
Forslag til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser inneholder til dels svært detaljerte 
bestemmelser, som vil være et nyttig redskap for å styre utviklingen i Lurenga i en positiv 
retning, i samsvar med kommuneplanens bestemmelser. Planforslaget anses som tilstrekkelig 
bearbeidet til å bli lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Teknisk sjef anbefaler at det faste utvalg for plansaker legger planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
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I henhold til vedtak i det faste utvalg for plansaker i møte 10.06.2004 ble saken lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 29.06.2004 – 10.09.2004. Saken ble også sendt berørte parter til 
uttalelse. Det er innkommet følgende bemerkninger: 
 

11. Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling (29.06.2004) viser til at det 
er utført arkeologisk registrering i området og at det ikke ble funnet automatisk fredete 
kulturminner. Fylkesrådmannen ber om at de som utfører arbeid i marken gjøres 
oppmerksom på at det kan finnes fornminner i området. Dersom det støtes på et 
fornminne skal arbeidet stanses og Akershus fylkeskommune varsles, jfr. 
kulturminnelovens § 8. Ellers er fylkesrådmannen positiv til planforslaget. 

12. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (16.09.2004) har forståelse 
for at avgrensningen av planen avviker noe fra kommuneplanens arealdel og at 
størstedelen av landbruksområdene reguleres til friområde og spesialområde; 
friluftsområde. Landbruksavdelingen anbefaler likevel at det knyttes 
reguleringsbestemmelser til reguleringsformålene friområde og spesialområder for å 
ivareta områdene. Til slutt er de fornøyd med at arealopplysningene er oversendt. 
Miljøvernavdelingen etterlyser også reguleringsbestemmelser for friområdet. De viser 
til at det er registrert naturtyper av nasjonal og regional betydning. Kantsonene er 
viktige for fugler og andre organismer knyttet til vassdraget. En svært viktig naturtype 
rett sør for planområdet er registrert med rik vegetasjon og sjeldne arter som blant 
annet rødlistede sommerfuglarter. De mener derfor at hensynet til biologisk mangfold 
ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Miljøvernavdelingen anbefaler å regulere 
friområdet til friområde vegetasjonssone der hovedformålet er bevaring av 
eksisterende terreng og vegetasjon og at dette i tillegg konkretiseres i 
reguleringsbestemmelsene. Miljøvernavdelingen anbefaler at eksisterende vegetasjon 
bevares i størst mulig grad i friområdet, siden kantsonen inngår som en del av en større 
sammenheng med grøntstruktur og naturtyper. De forutsetter at kantsonen på det 
smaleste er minimum 10 meter bred av hensyn til biologisk mangfold. Dersom 
kommunen ønsker å anlegge en turvei i friområdet anbefaler de en enkel standard, jfr. 
DN-håndbok 3 1993, ”Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv”. De anbefaler også å 
utarbeide reguleringsbestemmelser til friluftsområdene, F1 og F2 for å ta vare på 
biologisk mangfold og allmennhetens behov. Konklusjonen er at de fraråder forslaget 
til reguleringsplan pga misvisende reguleringsformål og manglende planbestemmelser 
for friområdet. Til slutt anbefaler de en kantsone som på det smaleste er minst 10 meter 
bred i friområdet.      

13. Statens vegvesen (28.06.2004) viser til at planforslaget er i samsvar med 
kommuneplanen og har ingen merknader til planen.  

14. Hafslund Nett AS (08.09.2004) påpeker at det er viktig at eventuelle utbygger(e) tar 
kontakt i god tid hvis det er behov for ny nettstasjon. 

15. Statskog SF (10.09.2004) har ingen merknader til planen, men ønsker å bli underrettet 
om det videre planarbeidet. 

16. Ås eldreråd (24.08.2004) er positive til de svært detaljerte reguleringsbestemmelsene. 
De ønsker at det skal fokuseres på tryggheten for de eldre ved utbygging av veier i 
boområdet og ved ferdsel langs Årungen. Eldrerådet foreslår at det i 
reguleringsbestemmelsene gjøres oppmerksom på muligheten for å få støtte i 
Husbanken for bygging av boliger med livsløpsstandard. 

17. Naturvernforbundet i Ås (10.09.2004) er skeptiske til boligbygging langs Årungen, og 
mener at natur- og friluftsinteressene bør prioriteres i dette området. De er imidlertid 
positive til at det blir orden på avløpsforholdene i området. De er også positive til at 
det reguleres et grøntområde langs Årungen som sikrer allmennhetens tilgang. De er 
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imidlertid skeptiske til at det opparbeides en turvei i vannkanten langs hele denne siden 
av Årungen. De mener at på deler av strekningen, bør turveien trekkes unna 
vannkanten av hensyn til fuglelivet. De ber om at kommunen finner en løsning som 
både tar hensyn til naturverninteressene og friluftsinteressene i området. 

18. Wenche Omholt (03.07.2004) uttaler seg på vegne av Ingunn Birkeland som eier gnr 
39 bnr 24. Hun bemerker at det ikke er noen atkomst til eiendommen i planforslaget. 
Hun stiller også spørsmål om Eva og Inge Revhaug eier stikkveien mellom gnr 39 bnr 
27 og gnr 39 bnr 30.  

19. Rolf Arctander (31.08.2004) eier gnr 39 bnr 31. Han er interessert i å kjøpe gnr 39 bnr 
32 og foreslår at den tillegges hans eiendom og at han får beholde nåværende atkomst 
til eiendommen. Han ønsker en snarlig tillatelse til å utvide sin fritidsbolig mot vest og 
tillatelse til i framtiden å erstatte eksisterende anneks i eiendommens sørøstlige hjørne 
med et nytt bolighus. Han er interessert i å overta gnr 39 bnr 32 selv om kommunen 
krever fritidsboligen fjernet. Til slutt skriver han at han var i ferd med å kjøpe 
eiendommen for flere år siden, av tidligere eier, men at eieren døde før salget ble 
gjennomført.  

20. Anna Margrethe Giæver (01.09.2004) er eier av gnr 39 bnr 21. Eiendommen er 
foreslått regulert til friområde/turvei og fritidsboligen er foreslått revet. Det er ikke 
beskrevet i saksframstillingen hva dette vil bety for eier og noe om eventuell 
erstatning. Det betyr mye for eieren å disponere fritidsboligen som den er ut hennes 
levetid. Hun viser til at Rostadion har uttrykt ønske om å overta fritidsboligen på grunn 
av utsikten til målområdet. Etter diskusjon med familien har hun følgende forslag til 
kompromiss: 

a. Hun får bruksrett til fritidsboligen i sin levetid. 
b. Hun får en avtale med Ås kommune om salg/gradvis overføring av eiendommen mot 

kontant erstatning. Nedre platå ved vannet overlates til Ås kommune for utbygging av 
turvei når de ønsker. Fritidsboligen og resten av tomta overføres senest etter 10 år. 

c. Fritidsboligen har bruksrett til ”hytteveien” men har mest benyttet turveien gjennom 
skogen. Hun forutsetter at de fortsatt vil få anledning til å opprettholde en 
framkommelig sti/atkomst til fritidsboligen fra kjørevei. 

      Til slutt gjør hun oppmerksom på at de vil kontakte advokat hvis ikke familiens 
      synspunkter blir ivaretatt i den videre reguleringsplanprosessen. Hun legger ved takst 
      av eiendommen fra 2001.   
21. Reidar J. Rustad (07.09.2004/09.09.2004) er eier av gnr 39 bnr 30. Han viser til at han 

fikk byggetillatelse til oppføring av fritidsbolig i 1965. Det ble da skutt ut en 
byggegrop og gravd en brønn. På grunn av sykdom og dødsfall i den nærmeste familie 
ble byggeplanene lagt til side, og senere ble det byggestopp for fritidsboliger i Ås 
kommune. Den utskutte byggegropen ligger der fortsatt. Derfor ber han om at foreslått 
byggegrense flyttes lengre vestover slik at byggegropen kan benyttes ved oppføring av 
bolighus. Han viser til at fritidsboligen på gnr 39 bnr 32 skal rives og at eieren er 
tiltenkt en erstatningstomt. Det burde derfor være mulig for han å få en del av denne 
eiendommen, som erstatning for det arealet han må avgi av sin eiendom til vei og 
kommunalteknisk anlegg. Til slutt foreslår han at areal til kommunalteknisk anlegg og 
areal til postkasse- og søppelstativ plasseres øst for hans eiendom.    

22. Lillian og Manfred Schønegge (08.09.2004) eier gnr 39 bnr 49. De uttaler at planen er 
uakseptabel for dem og at turveien langs Årungen vil forringe deres eiendom. De viser 
til tidligere vedtak i kommunestyret om at turveien skal gå opp ved Rostadions 
måltårn.  

23. Eva og Inge Revhaug (08.09.2004) eier gnr 39 bnr 15, 22 og 33. De er fornøyd med 
forslag for gnr 39 bnr 22. De er provosert over at eiendom gnr 39 bnr 33 blir delt opp 
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og blir borte uten erstatning. De ønsker å beholde eiendommen og arealet på nedsiden 
som er deres. Alternativt ønsker de en vestvendt eiendom med utsikt over Årungen i 
erstatning. De har i dag tre eiendommer og vil beholde to i følge planen. De ønsker 
ikke en turvei eller offentlig strand på sin eiendom med unntak av arealet nord for gnr 
39 bnr 33. De eier midt ut i Årungen og mener at det burde vært nevnt i 
saksframstillingen. Turvei inntil deres bolig vil medføre en vesentlig økonomisk 
verdiforringelse. De viser til tidligere vedtak om å føre turveien opp fra Årungen 
rostadion i grensa mot Lurenga og videre ned gjennom Skuggen. Til slutt viser de til at 
atkomstveien til gnr 39 bnr 35 går over deres eiendom. De viser til en dom der 
virksomheten på veien er ulovlig og at de har en dom på at de kan grave bort den 
veien. Det har de ikke gjort, men de ønsker at virksomheten med lager og verksted på 
naboeiendommen opphører. Deres konklusjon er at reguleringsplanforslaget er 
uakseptabelt.  

24. Kenneth Dybhavn (10.09.2004) eier gnr 39 bnr 25. Han stiller spørsmålstegn ved 
møne- og gesimshøyden som han mener er for lav, siden han ønsker å bygge en bolig 
med kjeller. Det stilles også spørsmål ved reguleringsbestemmelsen som sier at alle 
bygg skal ha rød, matt takstein eller annet rødt takbelegg ved nybygg eller skifte av 
tak. Det vises til at mange av husene i Lurenga har svart takstein. Han ønsker å bygge 
garasje i bakken på sørvestlige del av eiendommen mot gnr 39 bnr 31. Det er ønskelig 
med en så stor garasje som mulig, og han mener det er plass til en på ca 180 m2. Der 
kan han ha traktor, campingvogn, 2 biler m.m. Mange kjører svært fort på 
Syverudveien og det har skjedd flere dødsulykker. Han foreslår å sette ned 
fartshastigheten til 40 km i timen på hele veistrekningen. Han er positiv til tursti, men 
han savner å få direkte adgang til den uten å måtte gå om Syverudveien først. Han liker 
ikke tursti med trapper og terrasser, og han mener dette er ugunstig for hunder og 
handikappede. Til slutt er han opptatt av at turstiene langs Årungen må renses og 
vedlikeholdes.   

   
Kommentarer til innkomne bemerkninger: 
Nr 11: Ingen kommentar til bemerkningen. 
Nr 12: Bemerkningen til fylkesmannen tas til følge. Det utarbeides to nye 
reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen for Lurenga for å sikre områdets særpreg og 
kvaliteter. Den første gjelder for friområde/turvei, jfr. punkt 8.0 og den andre gjelder for 
spesialområde/friluftsområde, jfr. punkt 9.0. Bestemmelsen i punkt 8.0 innebærer at arbeid 
med å opparbeide en turvei skal utføres med minst mulig inngrep i terreng og vegetasjon, av 
hensyn til biologisk mangfold. Bestemmelsen i punkt 9.0 sier at virksomhet som er til hinder 
for områdets bruk som friluftsområde, og som truer biologisk mangfold, ikke er tillatt. I tillegg 
er det i punkt 13.0 tilføyd at arbeidet med avløpsanlegget skal utføres med minst mulig skade 
på terreng og vegetasjon. Sammen med de andre reguleringsbestemmelsene som gjelder for 
boligområdene, vil dette være et godt verktøy for å sikre det biologiske mangfoldet i området.  
Nr 13, 14 og 15: Ingen kommentar til bemerkningene. 
Nr 16: Ved at veiene utbedres og antall avkjørsler reduseres vil trafikksikkerheten bedres, også 
for de eldre. Turstien som er planlagt ved Årungen vil være noe kupert/tilpasset terrenget og 
vil ikke være spesielt tilrettelagt for eldre/handikappede. Ved eiendom gnr 39 bnr 49 er det 
svært bratt og her vil løsningen være å bygge en turvei i trematerialer på utsiden av 
fjellknausene/terrenget, tilsvarende som ved Berg gård.  
Nr 17: Det er ikke tenkt at turveien skal gå langs vannkanten på hele strekningen. Sør for 
bebyggelsen på gnr 39 bnr 15 går det allerede en sti, som ligger inntil det arealet som er 
foreslått regulert til boliger, og det er tenkt at denne beholdes som framtidig turveitrase. For 
biologisk mangfold er ikke en turvei i området optimalt, men der det er flere interesser er det 
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viktig å ta hensyn til disse uten at det går på bekostning av planens intensjoner. Turveien blir 
av enkel standard, og den skal tilpasses eksisterende terreng og opparbeides på en skånsom 
måte, for minst mulig skade på terreng, vegetasjon og dyreliv. 
Nr 18: I planforslaget er det regulert inn ny atkomst til eiendom gnr 39 bnr 24 fra sør. Den 
opprinnelige atkomstveien er fjernet i forslaget (som har ligget ute til offentlig ettersyn) og 
tillagt naboeiendommen. I revidert planforslag endres imidlertid dette, slik at eiendommen får 
tilbake opprinnelig atkomst. I følge eiendomsregisteret er stikkveien en del av gnr 39 bnr 15, 
som eies av Eva og Inge Revhaug.  
Nr 19: I reguleringsplanforslaget er det foreslått at gnr 39 bnr 32 tillegges eiendom gnr 39 bnr 
15 og det forslaget opprettholdes. Når det gjelder størrelse og antall boenheter vises det til 
reguleringsbestemmelsene. Et av tiltakene for å bedre trafikksikkerheten er å redusere antall 
avkjørsler til hovedveien, og forslaget i reguleringsplanen opprettholdes også på det området.       
Nr 20: Eier av gnr 39 bnr 21 er tiltenkt tomt 2 i felt B4 som erstatning, jfr. 
reguleringsbestemmelse nr 6.0. Grunnen til at eiendommen ikke er regulert til boligformål er 
først og fremst på grunn av stor høydeforskjell på eiendommen og dermed mangel på 
atkomstmuligheter for kjøretøy. Eiendommen vurderes som uegnet til boligformål. Eieren kan 
imidlertid bruke fritidsboligen som før, hvis det er ønskelig. Det er imidlertid noen frister om 
innløsning og erstatning vi gjør oppmerksom på nedenfor. Det vises til plan- og 
bygningslovens § 42 om grunneiers rett til å kreve innløsning:  
”Medfører en reguleringsplan eller bebyggelsesplan at kommunen etter § 35 nr. 1 eller annet 
rettssubjekt med samtykke av kommunen etter nr. 6, har rett til å ekspropriere en ubebygd 
eiendom i dens helhet, kan grunneieren (festeren) kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt 
når vedtaket gjelder grunn som i planen er avsatt til formål som nevnt i § 25 nr. 3, 4, 7 og 8 
samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. Det samme gjelder 
når retten til ekspropriasjon omfatter ubebygd del av en eiendom, dersom ekspropriasjonen vil 
føre til at eiendommen ikke lenger kan ansees skikket til å nyttes på en, eller hele 
eiendommens størrelse, beliggenhet eller etter øvrige forhold regningssvarende måte.  
Krav etter første ledd må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen eller 
bebyggelsesplanen er kunngjort etter §§ 27-2 nr. 3 eller 28-2 femte ledd eller vedtak etter § 
28-1 nr. 2 er gjort kjent. Er grunnen bebygd, har eieren (festeren) det samme krav når 
bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt frem senest 3 år etter dette tidspunkt.” Det 
vises også til § 31 nr. 2 der det står at ”Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i 
medhold av reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter § 35 nr. 1 og 2 bortfaller dersom ikke 
kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort 
etter § 27-2 nr. 3.”  
Nr 21: Byggegrensen utvides ca 3 meter vestover i revidert planforslag.  
Nr 22: Terrenget vest for deres eiendom er svært bratt og her er det tenkt at det bygges en 
turvei av trematerialer, på utsiden av fjellknausene, tilsvarende som ved Berg gård. Slik sett 
blir deres eiendom minimalt berørt av turveien. Det vises for øvrig til utferd i planområdet 
sommeren 2003, før planstart. Da ga eierne uttrykk for at de var positive til 
reguleringsplanarbeidet og at de så fram til at deres fritidseiendom kunne få boligstatus.  
Nr 23: Deres eiendom gnr 39 bnr 15 blir berørt ved at turveien vil gå på vestsiden av 
eiendommen. Det er forståelig at de syns dette kan være ugunstig, men det er tatt hensyn så 
langt det har latt seg gjøre uten å gå på bekostning av planens intensjoner. Ved bolighuset er 
friområdet på det smaleste, for å ta hensyn til innsyn/eiere. Atkomstveien til naboeiendommen 
gnr 39 bnr 35 er blitt korrigert slik at den ligger lengre nord og innenfor eiendomsgrensen i 
revidert planforslag. Fritidsboligen på eiendom gnr 39 bnr 32 forutsettes fjernet og 
eiendommen foreslås tillagt gnr 39 bnr 15. Eiendom gnr 39 bnr 33 har ingen atkomstmulighet 
og deler av den er foreslått tillagt gnr 39 bnr 23. Resterende del inngår i friområdet. Gnr 39 
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bnr 22 har i utgangspunktet heller ingen atkomstmulighet, men har fått atkomst via gnr 39 bnr 
23.  
Nr 24: Det er ønskelig at bebyggelsen skal gå mest mulig i ett med terreng og vegetasjon i 
Lurenga, og det er grunnen til begrensninger på blant annet møne-, gesimshøyde og fargevalg. 
Det er tillatt med garasje på opptil 50 m2 BYA per tomt. Hans forslag om å sette ned 
fartsgrensen på Syverudveien, som er smal, gruset og uoversiktlig, øker sikkerheten for 
gående og syklende, og gir signaler om at veien ikke er dimensjonert for så høy hastighet som 
tillattes i dag.   
 
Planforslaget har også vært behandlet i kommunens Planforum i møte 11.08.2004. De 
kommenterer at ”Når det reguleres til nye boligområder, må tilrettelegging for syklende og 
gående tas med i reguleringsplanen.” Syverudveien er i plan for kulturminner registrert som et 
gammelt veifar. Veien er smal og grusete og slynger seg gjennom landskapet. Den er, som 
tidligere nevnt, ikke dimensjonert for høy hastighet. Gang- og sykkelvei ble innledningsvis 
diskutert i planprosessen, men ble tidlig skrinlagt av hensyn til områdets kvaliteter. 
Syverudveien er en del av områdets karakter og det er et ønske om at den skal fortsette å være 
det. Som nevnt er den fartsdempende i seg selv, den er smal og uoversiktlig. For de aller fleste 
bilister er det naturlig å sette ned farten når man kjører på en vei av en slik standard som 
Syverudveien er. Det har imidlertid skjedd en del alvorlige ulykker på veistrekningen, og i 
følge noen beboere er det mange som kjører svært fort her. Et tiltak for å forhindre ulykker vil 
være å senke tillatt hastighet og gi informasjon til bilister om å ta hensyn til både myke og 
harde trafikanter. Planforum kommenterer også at ”I bestemmelsene bør det tas inn at tomtene 
ikke kan deles ytterligere etter at området er regulert.” Det er allerede gjort, jfr. 
reguleringsbestemmelse nr 4.0 b. der det står at ”Tomtedelingen som vises på planen er 
bindende og tomtene tillates ikke ytterligere oppdelt.” Til slutt kommenterer Planforum at 
”Området fra eiendom 39/15 og nordover er lite egnet for tilrettelegging av sti. Her bør det ses 
på andre løsninger.” Det er tidligere nevnt at deler av området langs Årungen er svært bratt, og 
at løsningen er å bygge turvei av trematerialer på utsiden av eksisterende terreng/fjellknauser.   
 
Fra kommunalteknisk avdeling er det lagt ved to alternative forslag til VA-plan for Lurenga, 
se vedlegg 6. Det er også planlagt et separat avløpsanlegg for området. Kommunalt vann skal 
føres fra reservevannsledning, som ligger på bunnen av Årungen, og fram til Lurenga.  
Alternativ 1: Renseanlegg for spillvann plasseres i nordre del av reguleringsområdet, nær 
Syverudveien. For å føre fram spillvann til renseanlegget vil det bli behov for fire private 
pumpestasjoner for spillvann fra til sammen 9 boliger.  
Alternativ 2: Renseanlegg for spillvann plasseres ned mot Årungen på eiendom gnr 39 bnr 15. 
For å føre fram spillvann til renseanlegget vil det bli behov for en privat pumpestasjon for 
spillvann for tre boliger i nordre del av reguleringsområdet.  
 
Vurdering av planforslaget – forslag til endringer:    
Bemerkningene er gjennomgått av administrasjonen og forslag til reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Lurenga er blitt revidert.  
 
Det er gjort følgende endringer i reguleringsplanen: 

1) Felles avkjørsel FA1. Veien er blitt litt justert slik at det tas mindre areal av eiendom 
gnr 39 bnr 26 i nord og vest. Veien er blitt forkortet vestover og tar mindre areal av 
eiendom gnr 39 bnr 15. 

2) Felles avkjørsel FA2. Veien er blitt korrigert slik at eiendom gnr 39 bnr 24 har fått 
tilbake opprinnelig atkomst mellom gnr 39 bnr 27 og gnr 39 bnr 30. Opprinnelig 
forslag til atkomst til gnr 39 bnr 24 via gnr 39 bnr 23 er blitt fjernet. 
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3) Byggegrensen for eiendom gnr 39 bnr 30 er blitt utvidet ca 3 meter vestover. 
 
Det er gjort følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 

1) Det er føyd til en ny bestemmelse om erstatningstomter i punkt 6.0. I boligfelt B4 er 
tomt 1 erstatningstomt for gnr 39 bnr 32 og tomt 2 er erstatningstomt for gnr 39 bnr 21.  

2) Det er føyd til en ny bestemmelse om friområde/turvei i punkt 8.0. Bestemmelsen 
innebærer at arbeid med å opparbeide en turvei skal utføres med minst mulig inngrep i 
terreng og vegetasjon, av hensyn til biologisk mangfold. 

3) Det er føyd til en ny bestemmelse om spesialområde/friluftsområde (F1 og F2) i punkt 
9.0. Virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde, og som truer 
biologisk mangfold, er ikke tillatt.  

4) I punkt 13.0, som omhandler avløpsanlegg, er det føyd til at ”Arbeidet med anlegget 
skal utføres med minst mulig skade på terreng og vegetasjon.” 

 
Bestemmelsene i punkt 2 og 3 gir formålene friområde/turvei og spesialområde/friluftsområde 
et mer konkret innhold og hensikten er å ivareta det biologiske mangfoldet på en bedre måte. 
Sammen med de detaljerte reguleringsbestemmelser for byggeområdene, mener rådmannen at 
reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene for Lurenga er et godt redskap for å styre 
utviklingen i Lurenga i en positiv retning. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de foreslåtte endringer. 
 
Vedtak om utsettelse av saken: 
Planforslaget ble behandlet i det faste utvalg for plansaker 17.02.2005 og deretter oversendt 
kommunestyret. Kommunestyret behandlet planen i møte den 19.03.2005. I møtet ble det 
vedtatt at saken utsettes, jfr. vedlegg 8, og at ”reguleringsplanen tilbakesendes idet alternativer 
til turvei inntil Årungen utredes. Ett av disse alternativene skal være en trase som følger 
eksisterende sti sør og øst for bebyggelsen på eiendom gnr 39 bnr 15. Deretter legges traseen 
mot avkjørsel FA1 og videre nordover langs traseen for VA-ledningen.” 
 
Privat forslag til turveitraseer:   
Grunneierne Eva og Inge Revhaug har engasjert Blå Landskapsarkitekter AS til å utarbeide to 
alternative turveitraseer, jfr. vedlegg 9.   
 
Første alternativ går fra planområdets sørligste punkt og følger i planområdets østlige del 
opptil atkomstvei FA2 (jfr. opprinnelige planforslag). Nord for gnr 39 bnr 30 knekker den 
vestover og deretter nordover igjen på vestsiden av gnr 39 bnr 31, 25 og 26 og videre nordover 
på vestsiden av Syverudveien. Se mer detaljert beskrivelse av alternativet i vedlegg 9. 
 
Andre alternativ går også fra planområdets sørligste punkt og nordover langs østsiden av 
Årungen. Når stien har plassert gnr 39 bnr 24 fortsetter den videre inn i en underjordisk tunnel 
på ca 50 meter. Tunnelåpningen er vest for gnr 39 bnr 25 og derfra følger turveien samme 
trase som alternativ 1. Se mer detaljert beskrivelse av alternativet i vedlegg 9.  
 
Kommentar og vurdering av forslagene til alternative turveitraseer: 
Første alternativ: Stigningen er svært bratt på første del av turveitraseen og er nok forbeholdt 
spesielt interesserte. I det opprinnelige planforslaget er det lagt til rette for at man fortsatt kan 
bruke dette som en sti/snarvei, for tomtene som har felles atkomst til atkomstvei FA2, mellom 
boligområdet og Årungen. Turveiens trase mellom gnr 39 bnr 30 og gnr 39 bnr 31 og videre 
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nordover fører til at man kommer tett inn på fire boligtomter. Allmennheten mister 
nærkontakten med strandsonen og ferdsel mellom private hager er vel ikke det man søker i 
dette området. Dette turveialternativet innebærer at allmennheten får minimal tilgang til 
strandsonen i planområdet. Det anses for ikke å være i samsvar med intensjonene i 
kommuneplanen, sitert innledningsvis i saksframstillingen, jfr. ”allmennhetens interesser for 
en grønn og tilgjengelig strandsone”. 
 
Andre alternativ: Turveitraseens første del følger eksisterende sti langs Årungen nordover og 
gir allmennheten tilgang til strandsonen og er identisk med det opprinnelige planforslaget. 
Eierne av gnr 39 bnr 15 har anlagt en grønnsaksparsell på vestsiden av gnr 39 bnr 23, inntil 
Årungen og nordover bort til bolighuset. Fra parsellen er det foreslått en beplantning på 
vestsiden av stien, som i motsetning til det opprinnelige planforslaget, føres videre nordover 
forbi gnr 39 bnr 24 og inn i en underjordisk tunnel. En turstitunnel medfører inngrep i 
terrenget og kan heller ikke sies å være i samsvar med intensjonene i kommuneplanen, jfr. 
”landskapstilpasset utbygging”. 
 
Begge forslagene til turveitraseer skåner eierne av gnr 39 bnr 15 for innsyn fra turgåere på en 
bedre måte enn det opprinnelige forslaget til turvei. Begge alternativene inneholder 
minussider: I første alternativ blir allmennheten avskåret fra kontakten med strandsonen, mens 
de positive sidene er at traseen allerede er delvis tilrettelagt og dermed krever lave kostnader å 
opparbeide. I andre alternativ får allmennheten tilgang til strandsonen i deler av planområdet, 
men forslaget om tunnel er en uakseptabel løsning. Løsningen vil bli svært dyr og inngrepet i 
naturen gjør at dette ikke kan vurderes som et aktuelt forslag, jfr. tidligere nevnte intensjon i 
kommuneplanen.    
 
Forslag til endringer av innkomne forslag: 
Første forslag til turvei: Turveitraseen følger eksisterende tråkk/sti sørøst i planområdet og 
føres videre fram til felles atkomstvei, FA2. I stedet for å trekke vestover, mellom flere 
boligeiendommer, er det mer hensiktsmessig å føre turveien inn på et fortau som må 
opparbeides langs Syverudveien og fortsetter nordover langs veien. Se vedlegg 11, datert 
01.12.2005.  
 
Andre forslag til turvei: Turveitraseen følger eksisterende sti langs Årungen nordover fra 
planområdets sørligste punkt fram til gnr 39 bnr 32. I stedet for at stien føres inn i en tunnel 
foreslås det at den fortsetter mellom garasjen som ligger inntil bolighuset, og fjellknausen og 
fram til felles atkomstvei FA1. Det kan eventuelt settes opp noen levegger/planter for å skåne 
inngangspartiet til gnr 39 bnr 15. Se vedlegg 12, datert 02.12.2005. 
 
Vurdering med begrunnelse: 
Slik teknisk sjef vurderer saken er det tre alternativer til turveier i dette planområdet. Det vil si 
at alternativ 1 og 3 (nedenfor) også inkluderer en turvei/sti sørøst i planområdet. Alternativ 2 
(nedenfor) innebærer kun ett forslag til turvei innenfor planområdet. De tre alternativene som 
er aktuelle innenfor planområdet, er: 
  

1. Reguleringsavdelingens opprinnelige forslag i vedlegg 10, datert 01.02.2005. 
2. Landskapsarkitektfirmaet Blås forslag, med foreslåtte endringer i vedlegg 11, 

datert 01.12.2005. 
3. Landskapsarkitektfirmaet Blås forslag, med foreslåtte endringer i vedlegg 12, 

datert 02.12.2005. 
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Fordeler og ulemper: 
- Alternativ 1: Allmennheten får tilgjengelighet til hele strandsonen i planområdet, som 

er i samsvar med intensjonene i kommuneplanen, og det er alternativets styrke. 
Grunneiere av gnr 39 bnr 15 og 49 opplever at turveien kommer for tett på 
eiendommene og opplever det negativt. Det vil bli en del kostnader med å opparbeide 
turveien i hele sin lengde. 

- Alternativ 2: Det blir minimalt med kostnader til å opparbeide turveien opp til 
Syverudveien. Som Blå påpeker, er den delvis tilrettelagt allerede. Fortau langs 
Syverudveien vil imidlertid koste en del og vil også medføre at det må erverves ca 1,5 
meter mer areal fra eiendommene langs Syverudveien. Ingen beboere får turveien tett 
på seg. Tilgjengeligheten til strandsonen blir minimal i planområdet og er ikke i 
samsvar med kommuneplanens intensjoner for området, og utgangspunktet for å 
regulere dette til boligområde. Det vil også føre til at Syverudveien, som anses som et 
kulturminne i seg selv, vil endre karakter fra å være en slyngende grusvei til å bli en 
ordinær kjørevei. Dette har trafikksikkerhetsmessig muligens en positiv side, men som 
tidligere nevnt i saken, er veien i seg selv fartsdempende ved at den er i grus og er 
svingete og uoversiktelig.    

- Alternativ 3: Allmennheten får tilgjengelighet til strandsonen i søndre del av 
planområdet. Første del er delvis opparbeidet og vil kreve lite kostnader, mens det vil 
bli mer kostnadskrevende når den nærmer seg gnr 39 bnr 15 i form av beplanting og 
levegger m.m. Denne turveien vil komme tettere på eierne av gnr 39 bnr 15 på 
baksiden av boligen, ved inngangspartiet. Fordelen er at eierne av gnr 39 bnr 15 ikke 
får turveien fra hagesiden av boligen og derfor muligens vil oppleve at de blir mindre 
berørt. Det må erverves noe areal fra gnr 39 bnr 24 i det nordvestlige hjørnet. Turstien 
kan opparbeides med minimale inngrep i terrenget. Den største ulempen er at den 
kommer veldig nær inngangspartiet til gnr 39 bnr 15 og at allmennheten ikke får 
tilgang til strandsonen i hele planområdet. Felles avkjørsel, FA1 må kombineres med 
reguleringsformålet gangvei på en del av veistrekningen.   

 
Intensjonene for planområdet, som var utgangspunktet for forslag om regulering i Lurenga, jfr. 
kommuneplanen, siteres avslutningsvis: ”For byggeområde B10 skal reguleringsplan sikre en 
begrenset landskapstilpasset utbygging, med et økonomisk og miljømessig forsvarlig 
avløpssystem, hvor det er tatt hensyn til allmennhetens interesser for en grønn og tilgjengelig 
strandsone. Reguleringsplanen for Lurenga skal åpne for at området får maksimalt 15 boliger, 
inkludert eksisterende bolig. Trase for en turvei langs Årungen, nordover fra rostadion forbi 
Lurenga, skal vises på reguleringsplankartet. Utbygging av Lurenga skal baseres på etablering 
av et lokalt avløpsanlegg som fanger opp ny og eksisterende bebyggelse i reguleringsområdet, 
samt eksisterende bebyggelse ved rostadion. Reguleringsplanen skal ha detaljerte 
bestemmelser om utformingen av bygningene som gir området en tiltalende fjernvirkning.”  
 
Konklusjon: 
Slik teknisk sjef vurderer de tre alternativene til turvei er det alternativ 1 som best oppfyller 
kravene i kommuneplanen. Alternativ 3 gjør det delvis, mens alternativ 2, som eneste forslag 
til turvei i dette planområdet, vurderes som i strid med intensjonene i kommuneplanen. 
   
Teknisk sjef anbefaler at alternativ 1, 2 og 3, jfr. vedlegg 10, 11 og 12 legges ut til offentlig 
ettersyn. I forbindelse med offentlig ettersyn bearbeides forslag til reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
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I henhold til vedtak i det faste utvalg for plansaker i møte 15.12.2005 ble saken lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 14.02.2006 – 17.03.2006. Saken ble også sendt berørte parter til 
uttalelse. Det er innkommet følgende bemerkninger: 
 

25. Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling (16.03.2006) er positiv til at 
det vurderes alternative turveier gjennom boligområdet, men det må i så fall eventuelt 
komme som et supplement til friområdet i strandsonen, som er smalt og har sårbar 
kantvegetasjon og derfor ikke tåler for stor ferdsel. I alternativ 2 og 3 er deler av 
friområdet i strandsonen endret til boligområde. Det innebærer en privatisering av 
strandsonen og hindrer allmennheten adgang til vannet. Årungen er et viktig 
rekreasjonsområde for mange og det er av stor betydning at strandsonen, som i 
kommuneplanen er vist som LNF-område, blir regulert til offentlig friområde. På 
denne bakgrunn fremmer fylkesrådmannen innsigelse til alternativ 2 og 3 i 
reguleringsplan for Lurenga.    

26. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (14.03.2006) uttaler at 
kommunen har imøtekommet tidligere innspill fra miljøvernavdelingen og har ingen 
ytterligere kommentarer. Miljøvernavdelingen vil ikke ta endelig standpunkt til hvilken 
turveitrase som bør velges, men ber kommunen om å legge viltkart og 
biomangfoldregistreringene til grunn før endelig beslutning tas. Videre må 
friluftsinteressene og allmennhetens tilgang til strandsonen vurderes opp mot andre 
interesser, og at en sti i kanten av friområdet mot Årungen vil øke folks adgang til bruk 
av strandsonen. Landbruksavdelingen uttaler at kommunen bør vurdere om de 
foreslåtte alternativene for stier vil berøre landbruksdrift, og hvilke hensyn som 
eventuelt bør tas. Beredskapsstaben registrerer at det er utført risiko- og 
sårbarhetsanalyse og har ingen merknader til planen. 

27. Statens vegvesen (22.02.2006) har ingen merknader til planforslaget. 
28. Hafslund Nett AS (15.03.2006) har ingen kommentarer utover de som er gitt tidligere. 
29. Statskog SF (16.03.2006) henstiller til kommunen om å vurdere en moderat utbygging 

av friluftsområdene, jfr. tidligere uttalelse i saken. De støtter alternativ 1 som valg av 
turveitrase.  

30. Cecilie Tennes og Shahzad Shah (13.03.2006) eier gnr 39 bnr 50. De vurderer 
alternativ 1 som turvei, som det eneste alternativet som oppfyller kravene i 
kommuneplanen. Når det gjelder VA-plan foretrekker de alternativ 2. De mener at det 
bør være en rekkefølgebestemmelse om ferdigstillelse av turveien, siden det er 
forutsetningen for hele reguleringsplanen. Det vises til at det er mye uvettig kjøring i 
området. De etterlyser oversikt over forventede kostnader og fordelig av dette. De viser 
til at de har en godkjent bolig, med godt vann og godkjent kloakk, og at de derfor ikke 
har vært pådrivere i reguleringsplanprosessen. Da de hørte om planene for området 
første gang, så hele familien fram til å få muligheten til å få gå på tur langs Årungen, 
uten å være på vakt for biler hele tiden. I dag kjører de til bilfrie turveier pga mye 
villmannskjøring i Syverudveien.    

31. Blå landskapsarkitekter AS (13.03.2006) kommenterer de tre alternativene til turvei 
som er lagt ut til offentlig ettersyn. De trekker ikke noen endelig konklusjon. 

32. Bjørn Rustad (14.03.2006) er eier av gnr 39 bnr 30. Han viser til at det finnes flere 
skjøter på eiendommen. På disse gamle skjøtene er ”det en del anførsler som adgang til 
vei til badestrand og båtfeste på eiendommen Lurenga 39/15. Videre at det ikke skal 
settes opp gjerde mellom eiendommene. Det eneste som er tillatt er lave hekker.” Han 
ønsker en del av eiendommen gnr 39 bnr 32, som er foreslått innlemmet i eiendommen 
gnr 39 bnr 15, tillagt sin eiendom. Dette som en slags kompensasjon for det som er tatt 
av hans eiendom til transformatorstasjon og postkasser. Aller helst hadde han ønsket at 



  Sak 49/07 

trafostasjonen og postkasser hadde blitt plassert på felt B4, tomt 1. Han foretrekker 
alternativ 1 som turvei. 

33. Terje Solhaug (16.03.2006) eier gnr 39 bnr 52, som ligger på østsiden av 
Syverudveien. Han ønsker ikke å kople seg til Lurengas spillvannsystem. Han mener at 
den beste løsningen er å legge en eventuell turvei langs med Årungen, dvs. alternativ 1. 
Han mener det virker mer fornuftig å legge turveien til idylliske omgivelser langs 
vannet, i stedet for langs Syverudveien med biltrafikk.  

34. Elisabeth og Thomas Aakerman (17.03.2006) fester gnr 39 bnr 1 fnr 2, som ligger på 
østsiden av Syverudveien. De mener at også området nord for dagens avgrensing av 
planen bør være med for å få en opprydding i hele området. De har godkjent 
kloakkanlegg og bolig og er ikke interessert i å være med og betale på et renseanlegg 
for fritidseiendommene på Lurenga. De spør om hvem som skal betale for nytt 
renseanlegg, hva det vil koste per tomt ved tilkopling, om det blir prisdifferensiering 
på de som allerede har bolig med godkjent kloakk og de som ikke har det, hvem som 
skal stå som eiere av renseanlegget, hvem som skal stå for drift/driftskostnader for 
anlegget, hvem som får tilbud om å koble seg til vannledningen, om det blir nedsatt 
fartsgrense, eventuelt opprettet fartshemmende tiltak i Syverudveien og om det vil bli 
utarbeidet planer for Sollia og resten av Syverudveien, nord for gjeldende planområde.    

35. Ove Birkeland (17.03.2006) er deleier av gnr 39 bnr 24. Hans foreldre kjøpte 
eiendommen på begynnelsen på 50-tallet, og han er ”nærmest født og oppvokst på 
Årungen”. Den gangen gikk det en vei langs foten av kollen (tilsvarer omtrent traseen i 
alternativ 3). Den ledet fram til vannet og endte i en liten åpning mot vannet, før 
grensen til det som i dag er rostadion. Her var det satt av båtplass til hytteeierne på 
kollen. Den veien og plassen ble brukt i alle år, slik han husker det, fram til Årungen 
ble for forurenset og ikke egnet til bading. Denne bruksretten var å finne på en del av 
de tinglyste skjøtene på eiendommene, men av en eller annen grunn er noen blitt 
strøket over. Veien gikk så over til en sti gjennom et kratt hvor de hadde atkomst til 
rostadion. I dag er denne veien borte. Det er nå et slags jordbruksområde som strekker 
seg fra vannet og opp til foten av kollen, blant annet mot hans eiendom i vest. Med 
denne reguleringsplanen har Ås kommune en sjelden mulighet til å kunne velge de 
optimale løsningene som vil danne kjernen i et unikt område. ”Dette vil innbyggerne i 
kommunen kunne nyte godt av i all framtid. Med tanke på hvilket uforstyrret og 
barnevennlig område dette er, er det synd at det ikke lenger er tilgjengelig for 
offentligheten. Området er en naturlig forlengelse av rostadions mer tekniske 
bruksarealer, til et rom for rekreasjon og ro. Og tanken på å føre denne gangveien 
videre langs vannet rundt fjellpynten nordover må etter min mening være den eneste 
naturlige når man ser på helheten i planen.” Han støtter teknisk sjef i at alternativ 1 er 
den løsningen som tjener allmennheten best.   

36. Advokat Olav Felland (17.03.2006) uttaler seg på vegne av Eva og Inge Revhaug som 
eier gnr 39 bnr 15 (inkludert 2 stikkveier mellom gnr 39 bnr 30, 27 og 19) og gnr 39 
bnr 22 og 33. Advokaten skriver at bare alternativ 2 vurderes som et akseptabelt 
forslag til turvei. I tillegg mener advokaten at kartgrunnlaget er mangelfullt og at det er 
feil i reguleringsplanen m.m. og diverse beskyldninger om administrasjonens 
vurderinger. Se vedlegg 14.         

 
Kommentarer til bemerkningene: 
Nr 25: Bemerkningen tas til etterretning. Administrasjonen deler bemerkninger fra 
Avdeling for regional utvikling.  
Nr 26: Bemerkningen tas til orientering. 
Nr 27 og 28: Ingen kommentar til bemerkningene. 
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Nr 29: Prestegårdsskogen er, som tidligere nevnt i saken, ikke disponert til boligformål i 
kommuneplanen og derfor har en omdisponering vært vurdert som en uaktuell 
problemstilling i dette området. 
Nr 30, 33 og 34: Bemerkningene om at alternativ 1 foretrekkes som turvei tas til 
etterretning. Når det gjelder vann- og avløpssystem og spørsmål rundt dette vises det til 
brev fra kommuneingeniør Gunnar Larsen (vedlegg 15). 
Nr 31: Bemerkningen tas til orientering. 
Nr 32: Eiendomsrettigheter og tinglyste rettigheter blir ikke opphevet av en 
reguleringsplan. I en reguleringsprosess er det naturlig at noen blir mer eller mindre berørt. 
Det vurderes ikke som om denne eiendommen har blitt berørt uhensiktsmessig. 
Derfor har det ikke blitt vurdert å gi noe erstatningsareal til gnr 39 bnr 30. 
Nr 35: Bemerkningen tas til etterretting. 
Nr 36: Rådmannen stiller seg undrende til konspirasjonsteorien som legges til grunn i 
denne bemerkningen. Med unntak av diverse påstander om blant annet feil i kartgrunnlaget 
og mangler ved reguleringsplanen m.m. kan ikke rådmannen se at det framkommer nye 
opplysninger i saken som vi ikke var kjent med fra før. Kommunen konstaterer at familien 
Revhaug ikke ønsker en turvei over sin eiendom.   
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen har forståelse for at private eiere som har eiendom helt ned til strandsonen, ikke er 
begeistret for forslag til turvei langs vannkanten. Kommunen har imidlertid et ansvar for alle 
innbyggerne og deres muligheter for adgang til slike nevnte områder. Denne reguleringsplanen 
åpner for å øke allmennhetens tilgang til strandsonen. Dette gir et ansvar og en mulighet for å 
legge til rette for framtidige brukere av strandnære områder til friluftsliv og rekreasjon. Planer 
i dag øker eller begrenser framtidas muligheter. Dette er et ansvar kommunen må være seg 
bevisst. 

 
Forslag til tre alternative friområder/turveier har ligget ute til offentlig ettersyn. Av de 
innkomne bemerkningene er flertallet for alternativ 1, som var det opprinnelige forslaget, som 
viser friområde/turvei langs Årungen i hele planområdet. Det er kun utenfor eiendommene gnr 
39 bnr 15 og 35 at turveien blir lagt helt ned til vannkanten. Det er for å oppnå størst mulig 
avstand til boligene og på den måten ta hensyn til de som bor på eiendommene. 
 
Fylkesrådmannen har fremmet innsigelse til reguleringsplan for Lurenga, alternativ 2 og 3. 
Saken vil bli endelig behandlet i fylkesutvalget 20.04.2006, jfr. vedlegg 16. Hvis planutvalget 
går inn for alternativ 2 eller 3, vil det eventuelt medføre mekling hos fylkesrådmannen før 
behandling i kommunestyret. 
 
Rådmannen mener at reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Lurenga, alternativ 1 
er et godt redskap for å styre utviklingen i Lurenga i en positiv retning. Området blir 
oppgradert til boligstandard med en sammenhengende og tilgjengelig strandsone for 
allmennheten. 
 
Rådmannen anbefaler at det opprinnelige planforslaget, alternativ 1, vedtas. 

 
Utsettelse av saken: 
Saken ble lagt fram for det faste utvalg for plansaker 27.04.2006. På møtet ble det orientert om 
at fylkesutvalget har utsatt endelig behandling av saken til etter befaring den 
04.05.2006. Det faste utvalg for plansaker vedtok derfor også å utsette saken til etter 
befaringen sammen med fylkesutvalget 04.05.2006. 
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Fylkesutvalgets behandling: 
Fylkesutvalget behandlet reguleringsplan for Lurenga i fylkesutvalget 04.05.2006 som sak 
0052/06 og fattet følgende vedtak (vedlegg 17): 

 
1. Reguleringsplanen for Lurenga skal i tråd med retningslinjene i Ås kommuneplan ivareta 
allmennhetens interesser for en grønn og tilgjengelig strandsone. I alternativ 2 og alternativ 3 
er deler av strandsonen, som i kommuneplanen er vist som LNF-område, avsatt til 
byggeområde for bolig. 

 
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til forslag til reguleringsplan for Lurenga alternativ 2 og 
alternativ 3, fordi disse alternativene innebærer en privatisering og vil hindre allmennhetens 
tilgang til strandsonen langs Årungen. 

 
Tilleggsbemerkning: 
03.05.2006 kom det inn en bemerkning til planen fra Tom David Gjøstein, som eier gnr 39 bnr 
26. Brevet er datert 10.03.2006. Han er positiv til at det skjer en utvikling i området. Han er 
mest positiv til alternativ 3, der han mener at stien alltid har gått, jfr. flyfoto fra Fjellanger og 
Widerøe fra ca. 1964. Han mener at dette alternativet gir minst inngrep i naturen. Vann- og 
avløpsledninger bør gå i samme trase. Alternativ 3 er også gunstig for de eiendommene som 
har båtplass/-feste for å komme til plassene. Pumpestasjonen bør plasseres i Skyggebukta. 
 
Kommentar til bemerkning: 
Bemerkningen tas til orientering, men endrer ikke tidligere vurdering av saken. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Slik rådmannen vurderer vedtaket fra fylkesutvalget er det med og styrker tidligere 
begrunnelse og konklusjon i saken. 
 
Rådmannen opprettholder innstillingen til forrige møte og anbefaler at opprinnelig 
planforslag, alternativ 1, vedtas. 
 
Vedtak i kommunestyret 14.06.2007: 
Kommunestyret vedtok forslag til reguleringsplan for Lurenga, med turvei etter alternativ 3. 
Se vedlegg 18. Hovedutvalg for teknikk og miljø, hadde i møte på forhånd den 01.06.2007, 
innstilt på alternativ 1, i henhold til rådmannens anbefaling. På forhånd hadde fylkesutvalget 
fremmet innsigelse til alternativ 2 og 3. Kommunestyrets vedtak var dermed ikke endelig. 
 
Mekling/nytt forslag: 
Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret ble det i brev, datert 23.10.2007 bedt om et 
meklingsmøte mellom partene hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Møtet ble holdt hos 
fylkesmannen 23.11.2006. Partene redegjorde for sine standpunkter. 
 
På møtet ble partene enige om at strandsonen, innenfor det området som omfattes av 
reguleringsplanen, opprettholdes som ”grønt område” og markeres som friluftsområde (jfr. 
plan- og bygningslovens § 25.6) på reguleringskartet. Ås kommunestyres valg av trase for 
turvei og opparbeidelse aksepteres som Ås kommunes anliggende, dvs. at alternativ 3 til turvei 
opparbeides og reguleres til friområde/turvei, som vedtatt i kommunestyret. Se vedlegg 19. 
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Planen er blitt endret i henhold til det som ble bestemt på meklingsmøtet 23.11.2006. I 
bestemmelse nr. 8.0 er det tilføyd at det er tillatt å gå/krysse felles avkjørsel 1 (FA 1) og privat 
vei for å komme til friluftsområdet fra turveien. 
 
Vedtak i fylkesutvalget 19.12.2006: 
I brev datert 21.12.2006, viser Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen, til at de i 
møte 19.12.2006 gjorde følgende vedtak: Fylkesutvalget vil trekke sin innsigelse til 
reguleringsplan for Lurenga alt 3 dersom reguleringsplanen endres i tråd med forslag til 
forlik i protokoll fra meklingsmannen 23. november 2006. Strandsonen innenfor 
reguleringsplan for Lurenga avsettes til friluftsområde i samsvar med plan- og bygningslovens 
§ 25.6.” 
 
I saksframlegget heter det at innsigelsen ble fremmet fordi deler av strandsonen, som i 
kommuneplanen er avsatt til LNF-område, ble avsatt til byggeområde for bolig. Det innebærer 
en privatisering og hindrer allmennhetens tilgang til strandsonen langs Årungen.  
 
Videre står det at ”Årungen er et viktig rekreasjonsområde for mange, og strandsonen bør 
sikres som friområde eller friluftsområde.” Det ble vist til fylkesrådmannens tidligere 
vurderinger og anbefalinger der det blant annet heter at: ”Dersom det ut fra andre hensyn; 
terreng, sårbar kantvegetasjon og innsynsproblematikk og lignende er ønskelig å la 
hovedferdselen følge en annen trase gjennom boligområdet, har fylkesrådmannen ingen 
vesentlige merknader, men det må eventuelt komme som supplement til at strandsonen, vist 
som LNF-område i kommuneplanen, fortsatt sikres i plan som friområde eller friluftsområde.”  
Se vedlegg 20. 
 
Forenklet høring – innkomne bemerkninger: 
I henhold til anbefaling fra Juridisk avdeling hos fylkesmannen ble revidert planforslag, datert 
22.03.2007 sendt ut til forenklet høring til grunneierne Eva og Inge Revhaug, 
Naturvernforbundet i Ås, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Frist for uttalelse ble satt til 27.04.2007. Det er innkommet følgende bemerkninger: 
 

37. Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen (28.03.2007) viser til tidligere 
uttalelser og til fylkesutvalgets behandling av meklingsprotokollen, jfr. melding om 
vedtak datert 21.12.2006. Reguleringsplanen med bestemmelser er nå i samsvar med 
meklingsprotokollen og fylkesutvalgets vedtak, og kommunen kan dermed 
egengodkjenne reguleringsplanen. 

38. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (25.04.2007) konstaterer at 
konklusjonene fra meklingsmøte 23.11.2006 er innarbeidet i reguleringsplanen for 
Lurenga og har utover det ingen ytterligere kommentarer. 

39. Advokat Olav Felland (02.05.2007) uttaler seg på vegne av Eva og Inge Revhaug som 
eier gnr 39 bnr 15 (inkludert 2 stikkveier mellom gnr 39 bnr 30, 27 og 19) og gnr 39 
bnr 22 og 33. Advokaten viser til tidligere uttalelse og at det fortsatt bare er alternativ 2 
som er akseptabelt for Eva og Inge Revhaug. Se vedlegg 21. 

 
Kommentarer til bemerkningene: 
Nr 37 og 38: Ingen kommentar til bemerkningene. 
Nr 39: Rådmannen har forståelse for at Eva og Inge Revhaug ikke er glad for den delen av 
reguleringsplanen som gjør at deres eiendom blir berørt av en turvei. Ellers kan ikke 
rådmannen se at det framkommer nye opplysninger i saken. Rådmannen håper imidlertid at 
reguleringsplanen vil føre til et ryddigere og hyggeligere tur- og boligområde for alle.   
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Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det nye planforslaget hindrer at strandsonen privatiseres, ved å regulere den til 
spesialområde/friluftsområde og til friområde. Det reguleres i tillegg en turvei for 
hovedferdsel, noe tilbaketrukket fra strandsonen. Det medfører at eierne av gnr 39 bnr 15 og 
35 unngår hovedferdsel på hage-/forsiden av sine boliger. 
 
Turveien, som legges øst for boligen på eiendom gnr 39 bnr 15, fører til at alle eiendommene i 
Lurenga får direkte tilgang til strandsonen. Den regulerte turveien er, opplyst fra enkelte eiere 
i området, den opprinnelige turveien/tråkket fra gammelt av. Reguleringsplanen sikrer i tillegg 
at strandsonen blir tilgjengelig for allmennheten i hele planområdet. 
 
Rådmannen mener at det nye forslaget til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 
Lurenga, som partene kom til enighet på meklingsmøtet, ivaretar allmennhetens tilgang til 
strandsonen på en tilfredsstillende måte. Rådmannen er også fornøyd med at turveinettet langs 
Årungen, sør for Lurenga, videreføres nordover. Det nye forslaget tar også bedre vare på/tar 
hensyn til det biologiske mangfoldet, ved at turveien trekkes tilbake fra strandsonen. 
 
Sammen med detaljerte reguleringsbestemmelser for byggeområdene, anses det nye forslaget 
til reguleringsplan for Lurenga å være et godt redskap for å styre utviklingen i Lurenga i en 
positiv retning. Planforslaget oppfyller kravene i kommuneplanens arealdel, sitert i 
innledningen til saksframstillingen. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 50/07 

 

 
Utv.sak nr 50/07 
R-232 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET 
OMRÅDE VED KJÆRNESSTRANDA - SØKNADER OM MINDRE VESENTLIGE 
ENDRINGER 
 
 
Saksbehandler:  Eva Merete Lunde 

 
Arkivnr: REG R-232 Saknr.:  04/2238 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 76/05 09.06.2005 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/06 19.10.2006 
Kommunestyret 67/06 01.11.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 19/07 08.02.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 50/07 31.05.2007 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 31. mai 2007: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt. 2, 
vedtar det faste utvalget for plansaker følgende mindre vesentlige endringer av reguleringsplan 
for et område ved Kjærnesstranda:  

 
1. Grensen mellom eiendommene gnr 111/178 og 111/154 som er vedtatt opphevet, skal ikke 

oppheves slik det er vist på reguleringskart, sist revidert 15.05.07. 
2. Grensen mellom område regulert til boligformål (gult) og spesialområde/friluftsområde 

(grønt) på eiendommen gnr 111/24,201 skal justeres slik det er vist på reguleringskart sist 
revidert 15.05.07. 

 
 
Ås, 16.05.07 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef  Bygnings- og reguleringssjef 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.02.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.02.2007: 
 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 15 
opprettholder det faste utvalget for plansaker Ås kommunestyres vedtak av 01.11.2006 om 
reguleringsplan for et område ved Kjærnesstranda. Klagen fra advokat Håvar Wiik på vegne 
av Synnøve Mathisen, Stein Mathisen og Bjørn Morten Kjærnes tas ikke til følge.   
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.10.2006: 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.10.2006: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, jamfør § 30, vedtar Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for et område ved Kjærnesstranda, som vist på reguleringskart datert 30.05.05, 
sist revidert 25.09.06, med reguleringsbestemmelser datert 30.05.05, sist revidert 24.07.06. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 09.06.2005: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 09.06.2005: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar det faste utvalg for plansaker å legge ut 
til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for et område ved Kjærnesstranda som vist på 
reguleringskart datert 30.05.05 med reguleringsbestemmelser datert 30.05.05. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i kommunestyret 27.09.06 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalget for plansaker 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Oversiktskart 1:20 000 datert 27.05.05 
2. Vedtatt reguleringsplankart datert 30.05.05, sist revidert 26.09.06 
3. Klage/kommentar til vedtatt reguleringsplan fra Kari Aunes Nilsen og Egil Nilsen 

datert 13.12.06  
4. Klage/kommentar til vedtatt reguleringsplan fra Ellen og Kjell Kasbohm datert 

15.01.07 
5. Utsnitt av plankart med foreslått endring for eiendommene gnr 111 bnr 154 og 178 

datert 15.05.07 
6. Utsnitt av plankart med foreslått endring for eiendommene gnr 111 bnr 24 og 201 

datert 15.05.07 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ellen og Kjell Kasbohm, Kjærnesstranda 17, 1407 Vinterbro 
Kari Aunes Nilsen og Egil Nilsen, Kjærnesveien 131-133, 1407 Vinterbro 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken 
Ovennevnte reguleringsplan ble vedtatt av Ås kommunestyre 01.11.2006. Kunngjøring av 
kommunestyrevedtak ble sendt berørte parter i slutten av november 2006.  
 
Klager på vedtatt plan 
En klage på vedtatt plan ble behandlet av det faste utvalget for plansaker 08.02.07 og 
oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. I tillegg har kommunen 
mottatt mindre innvendinger til vedtatt plan. Administrasjonen foreslår å behandle disse 
klagene som søknader om mindre vesentlige endringer av vedtatt plan. Dette gjelder følgende 
to klager: 
 
1. Ellen og Kjell Kasbohm (13.12.06 og 15.01.07) 

Henvendelsen av 13.12.06 ble besvart av saksbehandler. Det refereres derfor her kun til 
innholdet i brev datert 15.01.07. Med henvisning til brev fra saksbehandler, sendte 
Kasbohm inn en skisse som viste deres forslag til grense mellom gult (boligformål) og 
grønt (spesialområde/friluftsområde) for eiendommen deres, gnr 111 bnr 24. De er enige i 
at klagesaken løses uten at den legges fram for klagebehandling forutsatt at 
reguleringsplanen justeres slik at det tas rimelig hensyn for å skjerme den private sonen 
rundt bolighuset. Som de også nevnte i telefonsamtale, er det dessuten viktig for dem å 
beholde mesteparten av gårdsplassen som boligformål for å unngå parkering og bilkjøring 
i friluftsområde. De viser til at alle de andre eiendommene innenfor plangrensen har fått 
regulert sine gårdsplasser til boligformål. De har også rettet opp grenselinjen mellom 
terrassen og friluftsområdet SF2. Når det gjelder gressplanen nord for bolighuset, hadde 
Kasbohm sett for seg regulering av en grønn korridor langs eksisterende sti men er 
forberedt på at reguleringen for denne delen av eiendommen opprettholdes slik planen ble 
vedtatt.  

 
2. Kari Aunes Nilsen og Egil Nilsen (13.12.06)  

Eiere av gnr 111 bnr 154, 178 og 257 har underveis i hele planprosessen hatt kommentarer 
til kommunens forslag om sammenføyninger av deres eiendommer. De er snart 
pensjonister, og vil ikke ha noen mulighet til å bruke og vedlikeholde hele eiendommen 
ved en eventuell sammenslåing slik planvedtaket innebærer. Derimot ønsker de å bruke 
eksisterende kontor, lager og verkstedsbygning (gnr 111 bnr 178) til bolig ettersom denne 
er på en flate. De ber derfor om at gnr 111/178 og garasjebygg (111/257) slås sammen til 
en eiendom på ca 480 m2. Den resterende eiendommen gnr 111 bnr 154 ønsker de å selge. 
Denne er på 692 m2. 
 
Vurdering  
Teknisk sjef anser at disse 2 klagene berører detaljer i planen, av liten betydning for 
planens hovedgrep, nemlig å sikre allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen og legge 
til rette for en god forvaltning av eksisterende bo- og bygningsmiljø.  
 
 
 
Konklusjon 
Teknisk sjef foreslår på bakgrunn av saksutredningen at det faste utvalget for plansaker 
foretar følgende mindre vesentlige endringer av planen: 
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Grensen mellom eiendommene gnr 111/178 og 111/154 som er vedtatt opphevet, skal ikke 
oppheves slik det er vist på vedlagte kart datert15.05.07.  (Vedlegg 5)  
 
Grensen mellom område regulert til boligformål (gult) og spesialområde/friluftsområde 
(grønt) på eiendommen gnr 111/24 skal justeres slik det er vist på kart, datert 15.05.07. 
(Vedlegg 6) 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 51/07 

 

 
Utv.sak nr 51/07 
GNR 110 BNR 2 - KJÆRNESVEIEN 83 C -  
SØKNAD OM DELING 
 
 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen 

 
Arkivnr: GB 110/2 Saknr.:  07/86 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 51/07 31.05.2007 
 
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 31.05.2007: 
1. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 95, jfr. 

§§ 63 og 66, samt § 5 i bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen for Ås, vedtatt 
11.12.2002, avslår det faste utvalget for plansaker søknad om fradeling av to boligtomter 
fra gnr 110 bnr 2.  

2. Det faste utvalget for plansaker vil kunne godkjenne fradeling når det er opparbeidet 
gangvei langs Kjærnesveien i henhold til vedtatt reguleringsplan, og den sørlige 
avkjørselen fra gnr 110 bnr 2 er stengt. 

 
 
Ås, 21.05.2007 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommuneplanen for Ås, arealdelen 2002 – 2012, vedtatt av Ås kommunestyre 11.12.2002.  
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalget for plansaker 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Utsnitt av kommuneplankartet, målestokk 1: 5000 
2. Søknad om deling, datert 23.10.2006 
3. Søknad om deling, datert 10.01.2007 
4. Oversiktskart over gnr 110 bnr 2, med tomteparseller som søkes fradelt 
5. Brev av 04.03.2007 fra Annelise Halvorsen 
6. Brev av 16.03.2007 til Statens vegvesen 
7. Brev av 12.04.2007 fra Statens vegvesen 
8. Brev av 10.05.2007 fra Svein Andersen 
 
Vedlegg i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter  
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Asbjørn Halvorsen og Annelise Halvorsen 
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• Advokat Svein Andersen 
• Statens vegvesen 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
Eiendommen gnr 110 bnr 2, Kjærnesveien 83 C, eies av Asbjørn og Annelise Halvorsen. 
Eiendommen er i dag bebygd med en enebolig. I 2006 ble det godkjent fradelt en bebygd 
boligparsell, og det ble også for ca. 20 år siden fradelt og bebygd 3 boligtomter. 
Eiendommen er i dag på ca. 15 dekar og består av små knauser og et flatere område. 
Eiendommen har sammen med en del andre eiendommer felles, privat atkomstvei fra 
Kjærnesveien som er fylkesvei. Denne atkomstveien ble etablert i forbindelse med de tidligere 
fradelingene av tomter for ca. 20 år siden. Den tidligere avkjørsel fra sør ble da forutsatt 
stengt.  
 
I henhold til gjeldende kommuneplan er en del av eiendommen disponert til boligformål og en 
del til LNF-område. Se vedlegg 1.  
Kjærnesveien er fylkesvei, med streng holdning til etablering av nye eller utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsler. I kommuneplanbestemmelsens § 5 står følgende: 
• Antall avkjørsler må være begrenset. Dette gjelder også driftsavkjørsler. 
• Nye boligavkjørsler tillates ikke uten at det foreligger vedtatt reguleringsplan. Valg av 

avkjørselssted skal vurderes med tanke på fremtidig utviklingsmulighet. Gårdsbruk 
hovedavkjørsel tillates likevel når den oppfyller tekniske krav. 

• Utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør begrenses.    
 
En søknad om omdisponering av LNF-området til boligformål ble avslått av 
kommuneplanutvalget i 2006.   
 
Søknad om deling: 
Asbjørn Halvorsen har i 2 søknader, datert henholdsvis 23.10.2006 og 10.01.2007, søkt om 
fradeling av 2 boligtomter på henholdsvis ca. 1300 m2 og vel 1600 m2 fra den delen av gnr 
110 bnr 2 som er disponert til boligformål. Se vedlegg 2, 3 og 4.  
 
Uttalelse fra Statens vegvesen: 
De to søknadene ble i brev av 16.03.2007 oversendt Statens vegvesen til uttalelse. Se vedlegg 
6. 
 
I brev av 12.04.2007 viser Statens vegvesen til at Kjærnesveien har holdningsklasse ”streng”. 
Vegvesenet anbefaler at det ikke gis byggetillatelse til nye boliger før eiendommen inngår i 
reguleringsplan, og at all atkomst skjer via den nordlige avkjørselen. I tillegg stiller 
vegvesenet rekkefølgekrav om at gang- og sykkelveien skal være bygd langs Kjærnesveien før 
parsellene som søkes fradelt, tillates bebygd. Se vedlegg 8.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Familien Halvorsen har de siste par årene gjentatte ganger søkt om å få regulere og bygge på 
sin eiendom, som er meget romslig og som delvis er disponert til boligformål, delvis til LNF-
område. Dette har ikke lyktes. Familien Halvorsen og andre har dessuten påpekt at 
kommunens reguleringsplaner ikke er konsekvente, da ikke alle planene på Kjærnes har 
rekkefølgebestemmelser med hensyn til krav om bygging av gang- og sykkelvei før tomtene 
kan bebygges.  
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Til dette siste kan sies at det er en tilsynelatende inkonsekvens, da det for et noen av de 
nordligste reguleringsplanene på Kjærnes ikke er satt inn rekkefølgebestemmelser. Dette kan 
skyldes at noen planer ligger langs veistrekninger med liten trafikk, noen planer er beskjedne i 
omfang, noen er fremmet i privat regi. Uansett er rekkefølgebestemmelsene i de andre planene 
satt inn av trafikksikkerhetsgrunner. 
 
Generelt står det i plan- og bygningslovens § 63 blant annet at eiendom ikke må deles slik at 
det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. I lovens § 66 står 
det i tillegg at avkjørsel fra offentlig vei må være godkjent av veimyndighetene. 
 
I dette tilfelle har Statens vegvesen anbefalt at det ikke gis byggetillatelse før eiendommen er 
regulert, og at den sørlige avkjørsel stenges. I tillegg stilles krav om opparbeidelse av gang-og 
sykkelvei i henhold til vedtatte reguleringsplaner. 
 
Dette må oppfattes slik at vilkårene for fradeling – og bebyggelse – for tiden ikke er til stede. 
Man kunne tenke seg en mellomløsning, ved å dispensere fra deleforbudet, men til gjengjeld 
kreve tinglyste heftelser på de fradelte parsellene om at de ikke kan bebygges før vilkårene er 
oppfylt om avkjørselssanering og bygging av gang- og sykkelvei, samt eventuell regulering. 
Dette vil likevel ikke bety noen vesentlig forskjell for byggemulighetene.  
Teknisk sjef foreslår derfor at delesøknadene avslås.  



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 52/07 

 

 
Utv.sak nr 52/07 
R-237 - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV RIKSVEI 154 - NORDBYVEIEN 
 
 
 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen 

 
Arkivnr: REG R-237 Saknr.:  05/2530 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/07 31.05.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Kommunestyret /  
 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 31.05.2007: 
 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar 
det faste utvalget for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan 
for del av riksvei 154 – Nordbyveien, som vist på kart datert 01.11.2006,  
med reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007. 
 
Planforslaget sendes dessuten berørte parter til uttalelse.  
 
Ås, 21.05.2007 
 
 
Arnt Øybekk         Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef  Bygn.- og reguleringssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
• Det faste utvalget for plansaker 1. gang 
• Offentlig ettersyn 
• Det faste utvalget for plansaker 2. gang 
• Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversiktskart 
2. Statens vegvesen 31.10.2005: Kunngjøring om start av planlegging 
3. Møtereferat 25.10.2006: Atkomstvei gjennom Granheimtunet 
4. Statens vegvesen 30.01.2007: Innkomne høringsuttalelser med vegvesenets bemerkninger 
5. Statens vegvesen 01.11.2006: Sammendrag av planbeskrivelse 
6. Reguleringskart, forminsket 
7. Reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007 
8. Detaljplan for Granheimtunet 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
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• Statens vegvesen 01.11.2006: Fullstendig planbeskrivelse  
• Fargelagt plankart 
• Sakens øvrige dokumenter  
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Statens vegvesen 
• Ski kommune 
• Andre berørte parter 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til endret reguleringsplan for riksvei 154 – 
Nordbyveien i Ås og Ski kommuner. Bakgrunnen for dette er at veien har svært varierende 
standard, og det har vært mange ulykker på hele strekningen. Mange av ulykkene berører 
fotgjengere og syklister, og tilbudet til disse gruppene er ikke tilfredsstillende. 
Hovedhensikten med tiltaket er derfor å prioritere fotgjengere og syklister ved å etablere et 
gjennomgående tosidig tilbud for gang- og sykkeltrafikken. 
 
Reguleringsmessige forhold: 
Planen omfatter 590 meter riksvei i Ås kommune, samt deler av arealene på hver side. 
Følgende reguleringsplaner blir berørt i Ås kommune: 
• R-16 - Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen (inkludert riksvei 

154), stadfestet 18.10.1974.  
• R-37 - Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Tamburbakken, stadfestet 

26.06.1980 
• R-128 - Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Søndre Tverrvei, vedtatt 

17.04.2002   
• R-162 - Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Solbergskogen og 

Tamburbakken, vedtatt 24.09.1997. 
• R-171 - Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Solbergskogen, vedtatt 

21.04.1999. 
• R-180 - Endret reguleringsplan for del av Tamburbakken, ved Tamburveien, vedtatt 

21.04.1999. 
• R-189 - Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for boliger på Granheim i 

Nordby, vedtatt 27.09.2000 
 
Saksbehandling: 
Statens vegvesen varslet opp start av reguleringsplanen i eksp. av 31.10.2005. Se vedlegg 2. 
Det har vært flere møter mellom Statens vegvesen og representanter for Ås og Ski kommuner. 
Det har også vært åpent folkemøte om planene i Ski rådhus. Dessuten har det vært et eget 
møte mellom Statens vegvesen og Ås kommune om endret atkomstvei til Granheimtunet og 
Skitunet. 
Til varsel om opptart av planarbeidet er det innkommet flere uttalelser som er kommentert av 
Statens vegvesen. Se vedlegg 3. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
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Forslag til reguleringsplan er oversendt kommunene fra Statens vegvesen i eksp. av 
30.01.2007. Planforslaget viser i Ås kommune to nye rundkjøringer, henholdsvis ved 
Granheim og ved Tamburbakken, med omlegging av atkomstveier. Ellers legges det opp til 
gang- og sykkelveier eller fortau både på sør- og nordsiden av riksveien, samt 
bussholdeplasser. Deler av arealene på sør- og nordsiden av riksveien tas med i planen. Planen 
innebærer beskjæring av en del eiendommer. Se beskrivelse i vedlegg 5, reguleringskart datert 
01.11.2006 i vedlegg 6, og reguleringsbestemmelser i vedlegg 7, revidert av Ås kommune 
21.05.2007.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Reguleringsforslaget innebærer bedret trafikksikkerhet på strekningen. De innkomne 
kommentarene gjengitt i vedlegg 4, er i hovedsak fra Ski kommune, med unntak av uttalelsene 
fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen. 
 
Ås kommune har utrykt skepsis til konsekvensene av de nye atkomstveiene til næringsområdet 
ved Tamburbakken, og spesielt til forslaget til ny atkomstvei til Granheimtunet. Spesielt den 
siste vil bety en beskjæring/oppdeling av utearealet på Granheimtunet. Det vises i den 
anledning til vedlegg 3, referat fra møte 25.10.2006. det er etter møtet foretatt mindre 
justeringer, men utearealet er fremdeles oppsplittet. Se også detaljplan i vedlegg 8. 
Teknisk sjef finner ikke løsningen helt tilfredsstillende, og forutsetter at det arbeides videre 
med kryss- og atkomstløsning. 
 
I planforslaget er Granheimtunet foreslått regulert til offentlig institusjon, mens det i gjeldende 
reguleringsplan er regulert til boligformål. Dette er av liten betydning for bruken av området, 
men bør vurderes under den videre behandling.  
 
Det er foretatt enkelte endringer, strykninger og tillegg i de tilsendte planbestemmelsene. De 
fleste er av rent praktisk art. Det forutsettes at planbestemmelsene i gjeldende 
reguleringsplaner opprettholdes for de deler som også inngår i det nye planforslaget.  
 
Teknisk sjef foreslår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, og at det i den anledning 
arbeides videre med blant annet kryss- og atkomstløsninger.  



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 53/07 

 

 
Utv.sak nr 53/07 
GNR 111 BNR 195 - NEBBAVN. 116 - RIVING/NYBYGG - SJØBODER 
KLAGE PÅ VEDTAK I HTM - SAK 50/06  
 
 
Saksbehandler:  Tor Johannessen 

 
Arkivnr: GB 

111/32,36,19
5 

Saknr.:  05/2615 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/06 23.03.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 36/06 27.04.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 50/06 01.06.2006 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/07 31.05.2007 
 
 
Innstilling til møte den 31.05.07 i det faste utvalg for plansaker HTM: 
 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder sitt vedtak av 01.06.06, sak nr. 50/06. 
 
Klagen fra Norges Fiskarlag på vegne av Yngve og Torgeir Nicolaysen tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
Ås, 21.05.07 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef  
 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.06.2006: 
 
Arne Hillestad (FrP)fremmet følgende forsalg: 
Saken utsettes. 
 
Votering: 
FrP’s forslag fikk 1 stemme og falt 
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (FrP). 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.06.2006: 
 
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 

begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for å kunne for å gjennomføre to byggetiltak på gnr 111 bnr 
195, før området omfattes av en vedtatt reguleringsplan. Tiltaket er i strid med 
byggeforbudet i 100-metersbeltet langs Bunnefjorden, kap. I § 2 i kommuneplanens 
arealdel, og samlet sett foreligger det ikke tilstrekkelig hensyn som taler for dispensasjon. 
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      Området er under reguleringsmessig behandling, og man ønsker å beskytte området mot     
      tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen. 
 
2. Sjøboden i sør er oppført uten forutgående godkjennelse. Med hjemmel i gjeldende 

gebyrregulativ for Ås kommune, vedtatt av kommunestyret, ilegges det et gebyr på kr. 
10 000,- for ulovlig utført byggearbeid. Regning ettersendes og skal innbetales til 
kommunekassen, jfr. plan- og bygningslovens § 109. Sjøboden tillates å stå inntil det er 
vedtatt en reguleringsplan for området. Bygningsmyndighetene vil da ta stilling til om 
sjøboden må rives. På grunn av fare for brannsmitte til nærmeste bolighus, pålegges det å 
vise varsomhet ved bruk av elektrisk utstyr ved reparasjon av bl.a. fiskeredskap. 

 
3. Uavhengig av det faste utvalg for plansakers vedtak i byggesaken, gjelder fortsatt pålegget 

fra Ås kommune ved kommunalteknisk avdeling, om å utbedre avløpet fra eksisterende 
tomannsbolig på gnr 111 bnr 32, 36.  

 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.04.2006: 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes for befaring før neste møte. 
 
Votering: 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.04.2006: 
 
Det blir befaring før møtet 1.6. Oppmøte Nebba brygge kl 1700. De som ønsker å reise samlet 
fra Ås sentrum, tar kontakt med administrasjonen for å avtale felles reise. 
 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.03.2006: 
 
Ingunn Taksdal (SV) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
Votering: 
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.03.2006: 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Utskrift av møtebok i HTM 01.06.06, sak 50/06, med saksfremlegg og vedlegg. 
2. Klage datert 05.01.06 fra Yngve Nicolaysen. 
3. Utdypende klage mottatt 06.03.07 fra Norges Fiskarlag. 
4. Side 10 i uttalelse fra Fylkesmannen i brev datert 13.12.06 i forbindelse med sak 

43/07, gnr 111 bnr 124, Kjærneslia 2. 
 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknaden med dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 

1. Yngve og Torgeir Nicolaysen, Elleveien 4 D, 1440 DRØBAK 
2. Norges Fiskarlag v/advokat Ståle Hellesø, Postboks 936 Sentrum, 6001 ÅLESUND 
3. Follo Prosjekt a.s, Seiersten Sentrum, 1440 DRØBAK 
4. Laila G. Bakken, Nebbaveien 117, 1407 VINTERBRO 
5. Siv.ing. Bjarne Slyngstad, Ellingsrudlia 57, 1400 SKI 
6. Ingar Jonassen, Granebakken 66, 1284 OSLO 
7. Anne Lise Øverby, Dr. Dedichens vei 86, 0675 OSLO 
8. Per Henry Olesen, Mikrobølgen 3, 1151 OSLO 

 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken 
Nebbaveien 116, gnr 111 bnr 32,36, Fjellkilen, har status som boligeiendom, og er bebygd 
med en tomannsbolig og et uthus. Tilstøtende eiendom i nordøst, gnr 111 bnr 195, Fjellkilen 
Østre, er bebygd med to sjøboder for fangstredskap og utstyr for fiskerivirksomhet. Begge 
eiendommene eies av Yngve og Torgeir Nicolaysen.  
 
Sjøboden i sør er revet, og erstattet med en ny sjøbod, uten at det foreligger fortutgående 
godkjennelse fra bygningsmyndighetene. Det foreligger en søknad om å få godkjent den 
søndre sjøboden i ettertid. I tillegg er det et ønske om å rive den nordre sjøboden, samt å få 
erstattet denne med en bygning som har et bruksareal som er 3 ganger så stort. Begrunnelsen 
for dette er behovet for større innendørs lagerplass, arbeidsrom for fiskerivirksomhet, 
overnattingsmulighet for familiemedlemmer samt minirenseanlegg. Det foreligger merknader 
fra naboer. 
 
Bygningsmyndighetene finner ikke noen grunn til å gå nærmere inn på saksforholdet i 
søknaden, da dette er behandlet i sak 50/06, se vedlegg 1. 
 
Tidligere politisk behandling av saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i møte den 01.06.06, sak 50/06, mot 1 stemme 
følgende: 
 
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 

begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for å kunne for å gjennomføre to byggetiltak på gnr 111 bnr 
195, før området omfattes av en vedtatt reguleringsplan. Tiltaket er i strid med 
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byggeforbudet i 100-metersbeltet langs Bunnefjorden, kap. I § 2 i kommuneplanens 
arealdel, og samlet sett foreligger det ikke tilstrekkelig hensyn som taler for dispensasjon. 

 
      Området er under reguleringsmessig behandling, og man ønsker å beskytte området mot     
      tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen. 
 
2. Sjøboden i sør er oppført uten forutgående godkjennelse. Med hjemmel i gjeldende 

gebyrregulativ for Ås kommune, vedtatt av kommunestyret, ilegges det et gebyr på kr. 
10 000,- for ulovlig utført byggearbeid. Regning ettersendes og skal innbetales til 
kommunekassen, jfr. plan- og bygningslovens § 109. Sjøboden tillates å stå inntil det er 
vedtatt en reguleringsplan for området. Bygningsmyndighetene vil da ta stilling til om 
sjøboden må rives. På grunn av fare for bransmitte til nærmeste bolighus, pålegges det å 
vise varsomhet ved bruk av elektrisk utstyr ved reparasjon av bl.a. fiskeredskap. 

 
3. Uavhengig av det faste utvalg for plansakers vedtak i byggesaken, gjelder fortsatt pålegget 

fra Ås kommune ved kommunalteknisk avdeling, om å utbedre avløpet fra eksisterende 
tomannsbolig på gnr 111 bnr 32, 36.  

 
Klage på vedtak 
Etter et besøk av fru Nicolaysen i kommunen den 13.12.06, ble Yngve og Torgeir Nicolaysen 
orientert i brev den samme dag at saken ikke var oversendt Fylkesmannen til avgjørelse, fordi 
det ikke var innkommet klage på vedtaket. Selv om Nicolaysen var kjent med vedtaket, 
opplyste de at de ikke hadde gjort dette fordi de hevdet at de ikke hadde mottatt vedtaket 
skriftlig fra kommunen. Da kommunen ikke har kunnet motbevise dette, ble det gitt en ny 
klageadgang på 3 uker. Yngve Nicolaysen varslet i brev datert 05.01.07 at de ville komme 
tilbake med en utdypende klage på vedtaket gjennom deres advokat. Norges Fiskarlag ved 
advokat Ståle Hellesø har i brev mottatt 06.03.07, anført at vedtaket er ugyldig fordi plan- og 
bygningslovens § 20-4 annet ledd bokstav f ikke kan anvendes på byggetiltak i 100-
metersbeltet langs sjøen, men kun i 100-metersbeltet langs vassdrag. 
 
Advokat Hellesø viser til at Bunnefjorden ikke er noe vassdrag. I henhold til pbl. § 20-4 annet 
ledd bokstav f , vil en forutsetning for å gi utfyllende bestemmelser til  arealdelen av 
kommuneplanen etter denne bestemmelsen om byggeforbud i 100-metersbeltet da være at 
området er langs vassdrag. Han mener at det er utelukkende plan- og bygningslovens § 17-2 
som kommer til anvendelse når det gjelder forholdet til 100-metersbeltet langs sjøen (kysten). 
Det hevdes at vedtaket lider av ugyldighetgrunn, hvorpå vedtaket må oppheves. 
 
Teknisk sjefs vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det meste av oppmerksomheten om en restriktiv dispensasjonspraksis i 100-metersbeltet i 
strandsonen er rettet mot fortetting og nedbygging av områdene langs kyst og sjø. 
Bygningsmyndighetene har derfor muntlig tatt opp plan- og bygningslovens anvendelse av 
begrepet ”vassdrag” med Fylkesmannen, og det forholdet at ”strandsonen langs sjøen” ikke er 
nevnt i lovteksten. Bygningsmyndighetene har ikke mottatt noen forklaring fra Fylkesmannen 
på dette forholdet. Bygningsmyndighetene har derfor forståelse for at  
man i klagen i denne saken tar opp begrepene vassdrag/sjø. 
 
Imidlertid har Fylkesmannen i tidligere klagesaker i strandsonen i Ås kommune vurdert 
kommunens rettsanvendelse av plan- og bygningslovens § 20 – 4 annet ledd bokstav f, og 
funnet at sakene ikke er rettslig tvilsomme i forhold til byggeforbudet i 100-metersbeltet langs 



  Sak 53/07 

Bunnefjorden, jfr. bl.a. Fylkesmannens avgjørelse i brev datert 13.12.06 i forbindelse med sak 
43/07, gnr 111 bnr 124, Kjærneslia 2. 
 
Kap. I § 2 i kommuneplanens arealdel inneholder en egen planbestemmelse om 
byggeforbud:”Utbygging og fradeling til utbyggingsformål ihht. §81, 86a, 86b og 93 er ikke 
tillatt nærmere enn 100 m fra strandlinjen i Bunnefjorden”. Det generelle byggeforbudet i 
plan- og bygningslovens § 17-2 kommer bare til anvendelse når det ikke er nevnt noe annet i 
reguleringsplan eller kommuneplan. Dette betyr at unntaket for bygning for fangst- og 
fiskerinæringen ikke gjelder i denne aktuelle byggesaken. 
 
Ås kommune har igangsatt reguleringsarbeid for området Nebba brygge – Oppegård grense. 
Det er vanlig praksis at kommunen ønsker å beskytte et område mot forandringer, mens 
reguleringsprosessen pågår. Eiendommen er i planforslaget foreslått regulert til byggeområde 
for bolig. Av reguleringsbestemmelsene går det fram at det for eiendommene gnr 111 bnr 32 
og bnr 195 tillates oppført sjøbod/sjøboder med et samlet bruksareal på inntil 50 m2, i tillegg 
til garasje/carport/uthus på inntil 36 m2 pr. boenhet. I foreliggende klage som behandles i 
denne saken, er det i vedtaket presisert at sjøboden i sør tillates å stå inntil det er vedtatt en 
reguleringsplan for området. Bygningsmyndighetene vil da ta stilling til om sjøboden må rives 
eller ikke.  
 
Bygningsmyndighetene har håndtert byggesaken ut i fra kommuneplanens bestemmelser, som 
er juridisk bindende. Anvendelsen av lovparagrafene i disse bestemmelser, er kommet fram 
etter en lang planprosess, og er ikke bestridt av Fylkesmannen. Klagers påstand om feil 
rettsanvendelse i kommuneplanen, tas ikke opp til videre vurdering i byggesaken. 
På bakgrunn av ovennevnte anbefaler Teknisk sjef at Det faste utvalg for plansaker ikke tar 
klagen til følge.



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 54/07 

 

 
Utv.sak nr 54/07 
GNR 102 BNR 391 - GRANHEIMTUNET- NYBYGG - 9 BOLIGBLOKKER 
KLAGE PÅ BYGNINGSGEBYR 
 
 
Saksbehandler:  Tor Johannessen 

 
Arkivnr: GB 102/391 Saknr.:  07/815 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 54/07 31.05.2007 
 
 
 
Innstilling til møte den 31.05.07 i det faste utvalg for plansaker HTM: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og teknisk sjefs vurdering med 
konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 109 benytter det faste 
utvalg for plansaker seg av adgangen i gjeldende gebyrregulativ når det gjelder 
betalingsbetingelsenes pkt. 4, fjerde ledd ved at gebyret kan avvikes når det er åpenbart 
urimelig.  
 
Totalt gebyr nedsettes med kr.540.650,- , ved at det faste gebyr samt gebyr for dispensasjon 
fastsettes ut fra tiltaksklasse 2. Totalt gebyr for utbyggingen vil da utgjøre kr. 1.991.125,-. 
 
 
Ås, 21.05.07 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen  
Teknisk sjef       Bygnings- og reguleringssjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Brev fra Ås kommune datert 18.01.07 fra Ås kommune med beregning av bygningsgebyr 
2. Klage på bygningsgebyr datert 28.03.07 fra FØYEN Advokatfirma DA på vegne av 

Granheim Utvikling AS 
3. Gebyrregulativ for 2006 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknaden med dokumenter. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. FØYEN Advokatfirma DA v/adv. Heikki Giverholt, Postboks 7086, St. Olavs Plass, 0130 

OSLO 
2. Granheim Utvikling AS, c/o Profier AS, Postboks 485, 1384 ASKER 
3. Link Arkitekter AS, Postboks 302, 1326 LYSAKER 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Link Arkitekter AS har tidligere på vegne av Granheim Utvikling AS, c/o Profier as, sendt inn 
en søknad om å bygge ut eiendommen gnr 102 bnr 18, Granheimtunet med 9 frittstående, like 
boligblokker (”byvillaer”). Til sammen er det 189 leiligheter, hvorav 21 leiligheter i hver 
bygning.  Det er lagt opp til tre etasjer i hver boligblokk med en fjerde inntrukket toppetasje.  
Alle blokker har underliggende parkeringsanlegg, og enkelte av garasjene skal kobles sammen 
med kjøreramper/kulverter.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i møte den 17.08.06, sak nr. 68/06, en 
situasjonsplan/utomhusplan for utbyggingen. På denne bakgrunn har bygnings- og 
reguleringssjefen gitt rammetillatelse for oppføring av de 9 boligblokkene. Det er senere gitt 
trinnvis igangsettingstillatelser for hver av boligblokkene med varierende vilkår. I tillegg til 
situasjonsplanen/utomhusplanen er prosjektet inndelt i 9 byggesaker – en for hver boligblokk. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 109 har kommunen fastsatt et bygningsgebyr for 
saksbehandlingen, vedtatt av kommunstyret 05.04.2006. Gebyrstørrelsen i dette tilfellet er 
avhengig av hvilken tiltaksklasse som byggearbeidet er i, antall leiligheter, størrelsen på 
bruksarealet og at det er gitt dispensasjoner. I brev datert 18.01.07 har kommunen beregnet 
totalt bygningsgebyr for alle byggesakene til kr. 2.531.900,-. 
 
Klage på bygningsgebyr 
FØYEN Advokatfirma DA ved advokat Heikki Giverholt har i brev mottatt 28.03.07 på vegne 
av Granheim Utvikling AS bedt om at fastsatt bygningsgebyr på kr. 2.531.900,- nedsettes 
vesentlig. Det bes om at kommunen benytter seg av adgangen regulativet gir til å avvike dets 
bestemmelse når gebyr ”er åpenbart urimelig”, jfr. betalingsbetingelser pkt. 4, fjerde ledd.  
 
Det hevdes at gebyrfastesettelsen i denne aktuelle saken er urimelig. De mener at det ikke er 
tatt hensyn til at man her snakker om et stort antall leiligheter, der det helt åpenbart ikke er 
tilfellet at arbeidet med leilighet nr. 189 tar like lang tid som den første. De påstår at arbeidet 
med de 9 søknadene er identiske, og at arbeidsomfanget utover den første søknaden tar 
vesentlig kortere tid enn den siste. De ber også om at tilleggsgebyret pr. m2 bruksareal utover 
200 m2 reduseres, da de mener at arbeidsomfanget ikke er proporsjonalt med økningen i antall 
m2. Det påpekes at begge disse forholdene sett hver for seg og samlet tilsier at det er grunnlag 
for å nedsette gebyret vesentlig i denne saken. 
 
Teknisk sjefs vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Et byggearbeid inndeles i tre klasser – tiltaksklasser. Tiltaksklassen avgjøres blant annet av 
tiltakets vanskelighetsgrad og konsekvenser dersom det oppstår feil eller mangler, spesielt 
konsekvenser i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Ansvarlig søker, Link Arkitekter AS, har i 
dette tilfellet vurdert oppgavene i prosjektet, og plassert tiltaket i tiltaksklasse 3. Kommunen 
har ikke motsatt seg ansvarlig søkers vurdering, og har i henhold til dette endelig fastsatt 
prosjektets tiltaksklasse til 3. Kommunens avgjørelse om plassering i tiltaksklasse kan ikke 
påklages. Det er imidlertid ikke uvanlig at prosjektering og utførelse av et tiltak ligger i 
forskjellige tiltaksklasser. I dette tilfellet ligger mesteparten av utførelsen i tiltaksklasse 2. 
Fastsettelsen av et prosjekts tiltaksklasse er en skjønnsmessig vurdering.  
 
I denne saken er det gitt rammetillatelse for hvert av husene på delegert myndighet, med 
varierende forutsetninger, avhengig om tiltaket blir berørt av høyspentledningen eller ikke. 
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Vanlig praksis er at det er en byggesak for hvert hus, og at det tas gebyr for hver sak etter at 
første gangs vedtak er fattet. Gebyrbeløpene i denne saken er i henhold til gjeldene 
gebyrregulativ. I dette prosjektet er saksbehandlingen delt opp i minst to trinn for hvert hus. 
Det påløper ikke noe ekstra saksbehandlingsgebyr for å fatte vedtak om igangsettingstillatelse. 
Forut for disse behandlingene har det blitt lagt fram en situasjonsplan for utbyggingen til 
poltisk behandling. Kommunen har fritatt denne behandlingen for gebyr, ettersom dette ”ble 
ansett å bli dekket gjennom gebyr for de kommende rammetillatelsene” – jfr. regulativets pkt. 
4 – ”gebyret kan avvikes når det er åpenbart urimelig”. I et såpass omfattende prosjekt har det 
videre vært nødvendig med befaring på stedet, både med og uten ansvarlig prosjekterende og 
utførende. Kommunen har hatt jevnlig kontakt med arkitekten som ønsker avklaring på 
forskjellige forhold etter hvert som prosjektet skrider frem. Utbyggingen vil strekke seg over 
en forholdsvis lang tid, og kommunen må regne med å komme tilbake til saken stadig vekk. 
Senere skal det gis midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for de forskjellige deler av 
prosjektet til ulike tider. 
 
I realiteten vil en klage på ilagt bygningsgebyr, være en klage på kommunestyrets vedtatte 
gebyrregulativ. Bygningsmyndighetene finner ingen grunn til å komme inn på alle detaljer i 
klagen, da dette vil føre inn på selvkostprinsippet, og en gjennomgang av hvordan hele 
gebyrsystemet er bygget opp. For å finne en løsning i denne aktuelle saken, vil kommunen 
påpeke at dette prosjektet er et grensetilfelle mellom tiltaksklasse 2 og 3, der søknadenes 
forslag er fulgt. Dersom kommunen fastsetter bygninggebyret i henhold til tiltaksklasse 2 i 
stedet for tiltaksklasse 3, vil bygningsgebyret reduseres med kr. 540.650,-. Dette innebærer at 
totalt bygningsgebyr som skal innbetales for hele utbyggingen vil utgjøre kr. 1.991.250,-. 
Teknisk sjef anbefaler Det faste utvalg for plansaker på denne måten å benytte seg av 
adgangen i gjeldende gebyrregulativ når det gjelder betalingsbetingelsenes pkt. 4, fjerde ledd, 
ved at gebyret kan avvikes når det er åpenbart urimelig.  



  Sak 66/07 
  

Utv.sak nr 65/07 
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM 
 
 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug 

 
Arkivnr: L05  Saknr.:  07/709 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/07 31.05.2007 
 
 
 
Innstilling: 

1. Det utarbeides et planforslag med en rapport for utearealene i Ås sentrum, som vist på 
vedlagte oversiktskart, datert 19.03.2007. Planforslaget skal være et grunnlag for en 
arkitektkonkurranse for utforming av utearealene i Ås sentrum. 

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø er styringsgruppen for prosjektet. 
3. Nødvendige midler til planlegging og anleggsgjennomføring søkes innarbeidet i 

økonomiplanen for 2008-2011. 
 
 
Ås, 16.05.2007 
 
 
Per A. Kierulf      Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt i kommunestyret 13.12.2006 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Kart som viser avgrensning av planområdet i målestokk 1:2000, datert 19.03.2007 
2. Ortofoto av Ås sentrum i målestokk 1:2000 
3. Prosjektplan 
4. Framdriftsplan 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Berørte parter 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
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Det vises til Handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt i kommunestyret 
13.12.2006. Under kapittel 3, Mål og prioriteringer for planperioden 2007-2010, vises det til 
innbyggerundersøkelsen fra 2006. Innbyggerne er ikke fornøyd med tettstedsutviklingen i Ås 
sentrum. De forhold innbyggerne er minst fornøyd med, er utvalg av butikker/varer, utseende 
på bygninger og innslag av folkeliv/aktiviteter. 
 
I handlingsprogrammet heter det videre at: ”Det er et mål å styrke Ås sentrum som et 
kommunesenter og legge til rette for boliger, kultur og handelsvirksomhet. Flere 
boligprosjekter er i gang eller under planlegging. Disse prosjektene lover godt for en framtidig 
positiv utvikling av sentrum. Kommunen skal delta aktivt i arbeidet med å stimulere til 
handels- og næringsvirksomhet i sentrum og samtidig ivareta de grønne områdene og utvikle 
kulturelle og sosiale møteplasser.” 
 
Et av tiltakene i planperioden er å utarbeide en arealplan for utearealene i Åsgårdkvartalet. 
 
Opprettelse av prosjektgruppe: 
Det foreligger ikke noen plan for grøntarealene i sentrum. På grunn av 
utbyggingen/utviklingen som skjer i Ås sentrum, bør det snarest utarbeides en plan for disse 
arealene. Det vises til forankringen i handlingsprogrammet (nevnt ovenfor) og til tidligere 
vedtatt Åsgårdprosjekt og reguleringsplan for Ås sentrum. 
 
Rådmannen har opprettet en prosjektgruppe som skal lage et foreløpig skisseforslag for de 
sentrale uteområdene. Der tas det blant annet stilling til hva som bør tas vare på av elementer i 
sentrum og hva som bør utvikles videre. Stikkord for hva en slik planskisse skal inneholde er 
blant annet: avgrensning av prosjekt, standardisering av elementer (lys, benker og liknende), 
skulpturpark, universell utforming. 
 
Prosjektgruppen består av konsulent Arne Hågensen fra oppvekst- og kulturetaten, 
kommuneingeniør Gunnar Larsen fra kommunalteknisk avdeling, planlegger Vidar Valvik fra 
plan- og utviklingsavdelingen, ergoterapeut Eva Matzinger fra korttids- og 
rehabiliteringsavdelingen og avdelingsarkitekt Greta Løkhaug fra reguleringsavdelingen. 
 
Det er også opprettet en referansegruppe for prosjektet. Det foreslås at hovedutvalg for teknikk 
og miljø er styringsgruppe. 
 
Det er ikke avsatt midler til prosjektet. 
 
Avgrensning av areal: 
Prosjektgruppen har avgrenset arealet for planen, se vedlegg 1. De offentlige arealene er 
utvidet på enkelte steder der gruppen mente det var hensiktsmessig for å vurdere arealene i en 
større/mer overordnet sammenheng. Det gjelder eiendommene gnr 42 bnr 288 (eier: Elen M. 
Tandberg), gnr 55 bnr 524 (eier: Ås sentrum øst AS) og gnr 55 bnr 52, Åsheimbygget (eier: 
Åse Skotterud). Sistnevnte bolig ble flyttet i forbindelse med utbyggingen av sentrum øst. 
Flyttingen har skapt en ny situasjon for bruk av arealene. Endringen er ikke i henhold til 
gjeldende reguleringsplan, og det kreves en reguleringsendring av dette arealet. Arealet i nord 
langs Rådhusplassen avgrenses av bygningsfasadene. Videre vestover avgrenses arealet av 
gang- og sykkelvei langs riksvei 152. Mot vest og sør er avgrensningen Skoleveien, ned til gnr 
55 bnr 56, Fargerike (eier: Per B. Christiansen) og gnr 55 bnr 59 (Gjensidigegården). Disse 
eiendommene tas med i planen fordi de har en svært sentral plassering i sentrum og fordi det 
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trengs oppgradering/oppstramming av utearealene inntil trafikkarealet. Langs Moerveien 
sørover tas til og med eiendom gnr 55 bnr 55 og 105 (eier: Ås kommune) med 
(inntil Postkontoret). I øst avgrenses arealet av jernbanen. 
 
Prosjektplanen: 
Målet med prosjektet er å skape 

• et levende Ås sentrum med attraktive sosiale og kulturelle møteplasser 
• et funksjonelt Ås sentrum som framstår som et helhetlig og tilgjengelig uteareal for alle 
• et estetisk Ås sentrum med en grønnstruktur som fremhever den verdifulle 

arkitekturen. 
Se vedlegg 3.  
 
Prosjektgruppen skal vise forslag til en plan som tar for seg: 

- trafikksystemet for gående, syklende og kjørende 
- parkering 
- belysning, møblering, vegetasjon, skilting, veidekke 
- parker, torgplasser, aktivitetsområder 

 
Prosjektgruppen er opptatt av innbyggerne i Ås skal få ta del i prosessen underveis. Det vil 
derfor bli tatt kontakt med to trinn på barneskolen og et trinn på ungdomsskolen, for at deres 
meninger/ønsker/forslag skal komme fram i planen. Videre vil det bli laget en 
spørreundersøkelse til bruk for ”mannen/kvinnen i gata”, togpendlerne og 
grupper/enkeltpersoner, jfr. liste over ressurspersoner i Ås. Det vil deretter bli utarbeidet et 
planskisse, som skal legges fram på et folkemøte i august. Tilbakemeldingene fra folkemøtet 
vil danne grunnlag for den endelige utformingen av planforslaget. I tillegg til skisseforslag, 
legges det ved en skriftlig rapport som legges til grunn for planforslaget. For å videreføre 
prosjektgruppas arbeid må det settes av midler til arkitektkonkurranse, planlegging og 
anleggsgjennomføring 
 
Konklusjon: 
Saken legges fram for hovedutvalget for vedtak om avgrensning av planområdet og for 
oppnevning av styringsgruppe.  
 
Det er ikke satt av midler til arkitektkonkurranse eller videre planlegging, utover det 
prosjektgruppa gjør i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Rådmannen vil 
komme tilbake til det gjennom arbeidet med økonomiplanen for 2008-2011. 
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Utv.sak nr 66/07 
ÅS FJERNVARME AS - SØKNAD OM FJERNVARMEKONSESJON I ÅS 
KOMMUNE 
 
 
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk 

 
Arkivnr: T62  Saknr.:  07/1010 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 66/07 31.05.2007 
 
 
 
Innstilling: 
Ås kommune ber NVE utsette behandlingen av konsesjonssøknad fra Ås Fjernvarme AS til en 
tilsvarende søknad fra UMB/Ås kommune foreligger slik at disse søknadene kan behandles 
parallelt. 
 
Ås, 16.05.2007 
 
 
Arnt Øybekk 
Teknisk sjef 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Formannskapssak F5/07, Fjernvarmesentral UMB og Ås kommune 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedlegg 1,Oversikt over konsesjonsområdet med hovedtrase for fjernvarmenett 
Vedlegg 2, Kundeliste med effekt- og energibehov 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Konsesjonssøknad datert 20.1.2007 fra Ås Fjernvarme AS med vedlegg. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
NVE 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Ås Fjernvarme AS og søknaden 
Ås fjernvarme AS har søkt om konsesjon for å bygge og drive varmesentral og et 
fjernvarmenett i Ås. Varmesentralen er på omkring 8,5 MW. Det skal brukes lokalt brensel for 
å varme vannet. NVE har lagt søknaden ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 6.6.2007. 
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Varmesentralen er tenkt plassert i Langbakken, nær jernbanelinja, på et område regulert til 
næringsvirksomhet. Varmesentralen vil bli fyrt med biobrensel samt lett fyringsolje for spiss-
/reserveeffekt. Det er planlagt 1-2 stykker bioenergikjeler med en samlet maksimal effekt på 
ca. 2,5 MW, 2-3 olje-/gassfyrte kjeler med en samlet maksimal effekt på ca. 6 MW og 
eventuelt elektrokjel(er) med en samlet maksimal effekt på 1 MW. Forsyningsområdet er store 
deler av Ås sentrum og omfatter både offentlige bygg og private næringsbygg samt boliger og 
områder som er avsatt til framtidig nærings- og boligutvikling. 
 
Varmeleveransen er tenkt å starte opp høsten 2008 og planlagt utført i 2 utbyggingstrinn. 
Trinn 1 består av tilknytning av eksisterende bygg, til sammen 4 GWh. Trinn 2 er stort sett 
nybygg som oppføres i perioden 2007 - 2017 og er anslått til 7 GWh. Samlet utbygging av 
trinn 1 og 2 er da 11 GWh. 
 
Det heter i søknaden at drivkraften for å bygge fjernvarme og utnytte biobrensel er: 

• å redusere bruken av fyringsolje til oppvarming og dermed utslipp av fossilt CO2 
• å erstatte strømforbruk til oppvarming med andre fornybare energibærere 
• å øke energifleksibiliteten 
• å bruke lokalt brensel 
• å få stabile og konkurransedyktige varmepriser for kundene 
• økt lokal sysselsetting 

 
For å få et planleggingsverktøy som kan gi en mer fleksibel og miljøvennlig varmeforsyning 
er det aktuelt å bruke tilknytningsplikt for nye bygg innenfor fjernvarmeområdet, i henhold til 
Plan- og bygningslovens §66a. Ås Fjernvarme AS vil ta dette opp med Ås kommune etter at 
konsesjonen er behandlet. Bygninger innenfor konsesjonsområdet må da bygges med 
vannbåren varme. 
 
I søknaden gjøres det rede for leveringssikkerhet og konsekvenser for kundene. Videre 
beskrives tekniske løsninger og traseer med dimensjoner for fjernvarmenettet. Det er også 
gjort rede for samfunnsøkonomien i prosjektet.  
 
Søknaden gir en god beskrivelse av fjernvarmeanlegget og konsekvensene av dette. 
 
Samarbeidet mellom UMB og Ås kommune. 
Ås kommune har i det siste året hatt et tett samarbeid om utvikling og bygging av 
fjernvarmeanlegg. Dette anlegget skal dekke det samme området i Ås sentrum. I tillegg skal 
det forsyne UMB-området mellom Korsegården og Ås sentrum, Brønnerud skole og ny 
brannstasjon med fjernvarme. Formannskapet og universitetsstyret har tidligere gitt sin 
tilslutning til dette samarbeidet. 
 
Ås kommune har gjennom Follorådet fått utredet fjernvarmenett i Ås sentrum for tilknytning 
til bioenergisentral på UMB. Utredningen er utført av Sweco Grøner og er datert 18.5.2007. 
Utredningen beskriver de samme forholdene som konsesjonssøknaden til Ås Fjernvarme AS. 
 
UMB har tidligere utarbeidet en tilsvarende utredning for sitt område. Sammen vil disse to 
utredningene danne grunnlag for søknad om konsesjon for området mellom Korsegården og 
Ås sentrum. NVE er tidligere gjort oppmerksom på at en slik søknad vil komme i nær framtid. 
Vi ber derfor om at de to søknadene blir vurdert parallelt slik at den totale samfunnsnytten og 
samfunnsøkonomien kan bli vurdert. 
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UMB og Ås kommune var sammen med Ås Fjernvarme AS og Akershus Energiverk innkalt 
til møte hos NVE 21.5. for å drøfte mulighetene for en felles søknad om konsesjon. Det er 
ikke tatt noen beslutning om et slikt samarbeid. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Kommunestyret i Ås har ved en rekke anledninger vedtatt at kommunen må samarbeide med 
UMB om forskjellige prosjekter. Når det nå er fattet vedtak om å samarbeide om 
fjernvarmeanlegg for de to partene, finner vi det naturlig å søke om konsesjon i fellesskap. 
NVE bør derfor kunne utsette sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden fra Ås Fjernvarme AS 
til søknaden fra UMB/Ås kommune foreligger, etter all sannsynlighet før sommerferien. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 67/07 

 

 
Utv.sak nr 67/07 
UTGIFTER TIL NYTT UTSTSTYR FOR FRIIDRETT VED ÅS STADION 
 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen 

 
Arkivnr: D11  Saknr.:  07/1214 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 67/07 31.05.2007 
 
 
 
Innstilling: 
1. Kjøp av friidrettsutstyr på Ås stadion - etter prioritert liste som fremgår av     
    saksutredningen - finansieres med inntil kr 70 000 ved bruk av fondsmidler – 
    kto nr 251 50 604 – måleutstyr. 
2. Midler til finansiering av innkjøp av ytterligere ustyr innen en kostnadsramme 
    på kr 150 000 søkes innpasset i investeringsbudsjettet for 2007. 
3. Friidrettsutstyr foreslås tatt med i tiltaksplanen for idrett for 2008, slik at det etableres    
    mulighet til å søke om spillemidler til formålet. 
 
 
Ås, den 21.05.2007 
 
 
Arnt Øybekk         Gunnar Larsen 
Teknisk sjef   Komm.ing. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Brev fra Ås IL - friidrettsgruppa 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Brev fra Ås IL - friidrettsgruppa 
 
Utskrift av saken sendes til: 
 
Ås IL, friidrettsgruppa 
Kommuneingeniøren 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Etter at løpebanen på Ås stadion ble oppgradert med nytt kunstoffdekke er det meldt inn 
behov fra friidrettsgruppa i Ås IL for innkjøp av nytt utstyr som følger (satt opp i prioritert 
rekkefølge): 
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1. 40 stk hekker                                    kr  41 000 
2. Hekketralle                                          7 750 
3. Høydematte                                        19 250 
4. Diskosring/sleggering ved grusbanen                         3 250 
5. Tilløpsmatte for spyd ved grusbanen                        10 000 
6. Nytt høydestativ                                          1 750 
7. Ytterligere 20 hekker for komplett til 6 baner           20 500 
8. 4 stk regulerbare hindre                                             26 500 
9. Stavstativ                                         15 000 
10.Stavmatte                                         55 000 
     Total sum for utstyr til friidrett                           kr 200 000 
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Det er ikke avsatt midler til innkjøp av utstyr til friidrett på budsjettet for 2007. Imidlertid kan 
inntil kr 70 000 finansieres med bruk av fondsmidler for måleutstyr til kommunal-teknisk 
avdeling. Det foreslås derfor at nevnte midler omprioriteres til investeringsbudsjettet for 2007, 
og benyttes til innkjøp av utstyr i følge ovenstående prioriterte liste. 
 
Øvrig utstyr foreslås innpasset i investeringsbudsjettet for 2008. Det foreslås videre at det 
innkjøp av friidrettsutstyr tas med tiltaksplan for idrett, som grunnlag for å søke om 
spillemidler. 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 55/07 

 

 
Utv.sak nr 55/07 
BØLSTAD AVFALLSDEPONI- SIGEVANN - ÅRSRAPPORT 2006 
 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen 

 
Arkivnr: M44  Saknr.:  07/1199 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 55/07 31.05.2007 
 
 
 
Innstilling: 
Årsrapport for 2006 ad miljøovervåking av sigevannet fra Bølstad avfallsdeponi tas til 
orientering. 
 
 
Ås, 21.05.2007 
 
 
Arnt Øybekk       Gunnar Larsen 
Teknisk sjef    Komm.ing. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Årsrapport for 2006 for sigevannet fra Bølstad avfallsdeponi 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneingeniøren 
Bioforsk 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bioforsk har avtale med Ås kommune om årlig oppfølging og rapportering av sigevannet for 
Bølstad avfallsdeponi. 
Årsrapport for 2006 er utarbeidet og sammendraget av dette konkluderer med følgende: 
 
Bølstad renseanlegg behandler sigevannet fra Bølstad avfallsdeponi i en luftet lagune 
etterfulgt av sedimentering før utslipp til Bølstadbekken. Miljøovervåkingsprogrammet er 
tilpasset SFT’s sigevannsveileder og Fylkesmannens krav til dokumentasjon og 
utslippskontroll. Årsrapporten beskriver analysedata fra utslippskontroll og driftserfaringer 
fra 2006.  
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Beregnet midlere vannføring var ca 92 m3d i 2006 (91 m3/d i 2005). Sigevannets 
konsentrasjoner av forurensende stoffer har avtatt i årene etter avslutning (1997), og har de 
siste årene vært ca 25% av tidligere nivå mht organisk stoff og nitrogen. Sigevannet fra 
Bølstad avfallsdeponi har relativt lave konsentrasjoner, noe som er typisk for mange deponier 
i Norge i etterdriftsfasen. 
 
Reduksjon av organisk stoff, ammonium og jern tilfredsstiller gjeldende utslippskrav. Basert 
på målte vannmengder og middelkonsentrasjoner viser anlegget en reduksjon i stoffmengder i 
2006 på ca 784 kg KOF, 826 kg nitrogen, 115 kg ammonium-nitrogen og 417 kg jern. 
Rensingen i % og mengde er på nivå med tidligere år. Innholdet av undersøkte miljøgifter er 
lavt. Utslippsmengder tilfredsstillerutslippskrav. Tester for akutt giftighet på renset sigevann 
ga ikke utslag.  
 
Overvåkingen i 2006 indikerer at oppsamlingen av sigevann og behandlingen fungerer 
tilfredsstillende ved Bølstad avfallsdeponi. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 56/07 

 

 
Utv.sak nr 56/07 
FORSLAG OM UTSETTELSE AV TVANGSMULKT -  
FORURENSNING - FRITIDSBEBYGGELSE 
 
 
Saksbehandler:  Anders W. Yri 

 
Arkivnr: X44  Saknr.:  07/1034 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/07 31.05.2007 
 
 
Innstilling: 
 
Eiere/festere av fritidseiendommer, som fremgår av vedlagt oversiktsliste, datert 03.05.2007, 
gis utsettelse frem til 01.08.2007 for opprydning av avløpsforholdene.  Dersom opprydning 
ikke er gjennomført innen denne datoen ilegges tvangsmulkt på kr 200,- per dag. Gebyret 
løper alle dager etter denne dato, også helgedager, inntil kommunen mottar ferdigmelding for 
nytt avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges i medhold av forurensningslovens § 73. 
 
Ås, den 13.05.2007 
 
 
 
Arnt Øybekk       Gunnar Larsen 
Teknisk sjef  Kommuneingeniør 
 
Tidligere politisk behandling: 
Vedtak i HTM, sak nr 13/06 
Vedtak i HTM, sak nr 81/06 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Oversiktsliste, datert 03.05.2007, over fritidseiendommer som foreslås gis ny frist om 
opprydning av avløpsforhold. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Samtlige eiere/festere av fritidseiendommer i henhold til vedlagte oversiktsliste 
Kommuneingeniøren 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med opprydning av avløpsforholdene i Ås kommune ble det gitt pålegg om 
oppgradering av avløpsanlegg til omtrent 150 fritidsboliger. Pålegg ble sendt ut 12.05.2004, 
hvor frist for å oppnå forskriftsmessig rensing av utslippsvannet ble satt til 01.01.2006.  
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Den 08.02.2006  ble det i møte for Hovedutvalg for teknikk og miljø i sak nr 13/06 vedtatt ny 
frist til den 01.08.06 for å ferdigstille forskriftsmessig avløpsanlegg for fritidsboliger med 
pålegg. Det ble også vedtatt at dersom denne fristen ikke ble overholdt skulle Ås kommune 
ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens §73 og forskrift om begrensning av 
forurensning §41-6. Brev med informasjon om utsatt frist, og eventuelt bruk av tvangsmulkt 
ble sendt til samtlige eiendommer i februar 2006. I tillegg ble det også sendt ut ny påminnelse 
i juni 2006 til eiendommer uten godkjent utslippstillatelse. Da også fristen til den 01.08.06 
hadde gått ut, var det fortsatt mange eiendommer som ikke hadde etterkommet pålegget om 
tiltak. I møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø, ble det derfor den 14.09.2006 fattet vedtak i 
sak nr 81/06, om at nevnte eiendommer skulle ilegges tvangsmulkt på kr 200,- per dag, 
dersom opprydning av avløpsforholdene ikke var gjennomført innen 01.01.2007. Brev med 
informasjon om vedtak om tvangsmulkt og informasjon om klageadgang sendt til aktuelle 
eiendommer i september 2006.  
 
Fristen  til 01.01.07 ble satt, fordi det ble forventet at de fleste ville klare å få godkjent 
avløpsløsning innen utgangen av 2006. Det viste seg at det er 12 anleggseiere som ikke klarte 
å overholde denne fristen, og som fortsatt har krav om tvangsmulkt. Av disse foreslås det at 
det for 8 eienommer gis utsatt frist. For fire eiendommer har det vært ingen eller få  
tilbakemeldinger fra hytteeierne på pålegg om tiltak. Det er heller ikke registrert om det er 
gjennomført noen tiltak. For disse eiendommene bør kravet om pålegg opprettholdes. Videre 
er det for fire eiendommer gitt utsettelse til 01.10.2007 på grunnlag av spesielle forhold.   
 
Det foreslås at 8 eiendommer gis ny utsettelse til 01.08.2007 på bakgrunn av følgende 
forhold: 
 
Hytteeierne har forsøkt å gjennomføre opprydningen innen 01.01.2007. Det vises til at de har 
vært i kontakt med kommunen ved flere anledninger for få veiledning og hjelp, de vært i 
kontakt firmaer som kan prosjektere og bygge anlegg, samt at de har sendt inn søknad om 
utslipp før 01.01.2007.  
 
For eierne av eiendommene har opprydningen tatt lenger tid enn forutsatt. Dette skyldes i 
hovedsaklig tre forhold: 
 

For det første har kommunen har satt strenge krav til kompetanse av firmaer/personer som 
skal prosjekter avløpsanlegg i hyttefelt, samt strenge krav til dokumentasjon i søknad. 
(Kravene er satt for å at ulempe av av utslippene unngås). Søknader som ikke har vært 
tilfredsstillende har blitt sendt i retur, og dermed har byggestart blitt forsinket med normalt 
mer enn en måned. Et typisk eksempel på ufullstendig søknad er søknad om renseanlegg 
fra leverandør som ikke har tilstrekkelig dokumentasjon for rensegrad for fritidshus.  
 
For det andre er det i markedet er stor etterspørsel etter fagkyndige som kan prosjektere og 
planlegge avløpsløsninger, og etter rørleggere og entreprenører som kan bygge 
avløpsanlegg.  For mange har dette medført lang ventetid fra bestilling til arbeid blir utført. 
Flere hytteeiere har også vært nødt til å bestille oppdrag på nytt fra ny entreprenør, fordi 
entreprenør ikke følger opp tidsplan/avtale.   
 
For det tredje har det ikke vært mulig å ferdigstille avløpsanleggene i perioden januar - 
april 2007 på grunn av vinterforholdene.  De fleste fikk igangsettingstillatelse for bygging 
av nytt avløpsanlegg i løpet desember 06 og januar 07.  
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Det gjøres også oppmerksom på at for noen få eiendommer har gjennomføringen også blitt 
forsinket på grunn av saksbehandlingstid av søknad om utslipp på opp mot 6 uker. 
  
Det bør også nevnes at for de aller fleste hyttene er det rimelig å anta at bruken, og dermed 
forurensningsbelastningen har vært liten i i perioden fra 1. januar 2007 og frem til 1. april 
2007.  Fra april og frem til juli forventes det derimot at hyttene benyttes ofte.  
 
Oppsummering 
På grunn av problemer med gjennomføring av opprydning av avløpsforholdene på 8 
fritidseiendommer, som beskrevet ovenfor, foreslås det ny frist til 01.08.2007. Med denne 
fristen gis disse hytteeierne en reell mulighet til å sluttføre opprydningen slik at tvangsmulkt 
unngåes. For fire eiendommer er det ikke kommet noen tilbakemeldinger fra hytteeierne på 
pålegg om tiltak. Det er heller ikke registrert om det er gjennomført noen tiltak.  For disse 
eiendommene bør kravet om pålegg opprettholdes.  
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 57/07 

 

 
Utv.sak nr 57/07 
SØNDRE MOER - HOVEDANLEGG VVA 
- NYTT BREV VEDR. GODKJENNING AV REFUSJONSKRAV 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen 

 
Arkivnr: L81  Saknr.:  07/1194 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 57/07 31.05.2007 
 
 
 
Innstilling: 
I forbindelse med opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg for boligutbygging på Søndre 
Moer, gjøres følgende vedtak: 
 
1. Refusjonsenheten fastsettes til reguleringsplanområdet for Moer Nordre; felt B1,B2 og  
    NB1, samt del av reguleringsplan for søndre Moer; felt B4,B7,B8,B5,B6 og N1; jfr plan- 
    og bygningslovens §47. 
    Refusjonspliktig areal innen refusjonsenheten utgjør 124 321 m2. 
2. Foreløpig refusjonsberegning gitt som vedlegg i brev fra Skanska Bolig AS datert  
    10.05.2007 godkjennes; jfr plan-og bygningslovens §53.  
 
 
Ås, den 19.05.2007 
 
 
Arnt Øybekk        Gunnar Larsen 
Teknisk sjef  Komm.ing. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev av 10.04.2007 fra Skanska Bolig AS med vedlegg. 
Brev av 27.04.2007 fra Ås kommune til berørte grunneiere 
Oversiktskart av reguleringsplanene for Moer nordre og Søndre Moer. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev av 10.04.2007 fra Skanska Bolig AS med vedlegg. 
Brev av 27.04.2007 fra Ås kommune til berørte grunneiere 
Oversiktskart av reguleringsplanene for Moer nordre og Søndre Moer. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Skanska Bolig AS 
Ås Utviklingsselskap ANS 
Tor Eldorhagen 
Stalex Eiendomsutvikling 
Jørn og Barbro Torp-Nango 
Kommuneingeniøren 
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Bygnings-og reguleringssjefen 
Sweco Grøner 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Skanska Bolig AS har planer om å foreta boligutbygging på Søndre Moer på grunnlag av 
godkjent reguleringsplan. Nevnte reguleringsplan setter krav om at ny adkomstvei (vei 1) til 
området skal bygges før boligbygging kan påbegynnes. I den forbindelse er det forsøkt etablert 
minnelig avtaleforhold med grunneier – Ås Utviklingsselskap ANS, men det har så langt 
mislykkes. Erverv av nødvendig veigrunnareal og andre rettigheter søkes derfor nå etablert 
ved privat ekspropriasjon (se egen sak). Som en konsekvens av at frivillig avtaleinngåelse har 
mislykkes, er at utgifter knyttet til opparbeidelse av nevnte vei med tilhørende 
kommunaltekniske anlegg tas sikte på å fordeles på grunnlag av refusjonsbestemmelsene i 
plan-og bygningsloven.   
 
Skanska Bolig AS har ved brev av 10.04 2007 oversendt foreløpig refusjonsberegning for 
opparbeidelsesutgifter knyttet til kommunaltekniske anlegg innenfor angitt refusjonsområde. 
Refusjonsområdet omfatter følgende:  
Reguleringsplanen for Moer nordre; felt B1, felt B2, felt NB1. 
Reguleringsplanen for Søndre Moer; felt B4, felt B5, felt B6, felt B7, felt B8 og felt N1. 
I alt utgjør refusjonsområdet 124 321m2. Se vedlagte oversiktskart. 
 
Refusjonstiltaket omfatter opparbeidelse av kryss/rundkjøring i Brekkeveien, omlegging av 
Brekkeveien med gang-og sykkelvei langs Brekkeveien fram til Tunveien, fremføring av ny 
adkomstvei til Søndre Moer (vei1) med tilhørende drenssystem og veilysanlegg, samt 
hovedledninger for vann og avløp langs vei 1. 
 
Det er utarbeidet detaljplaner for nevnte kommunaltekniske anlegg. Disse er godkjent av Ås 
kommune.  De kommunaltekniske anleggene er kostnadsberegnet basert på anleggskostnader 
fra tilsvarende anlegg medio 2006. I tillegg er det anslått kostnader for administrasjon, 
planlegging, prosjektoppfølging/gjennomføring og finansiering på ca 20% av beregnet 
anleggskostnad. Kostnadsberegninger er satt opp slik: 
 
01. Generelle kostnader                          kr   749 730 
02. Sprengning og masseflytting                           702 700 
03. Grøfter, kummer og rørledninger                 1 359 260    
04. Veifundament                             2 381 700 
05. Veidekke                                                     1 127 450 
06. Veiutstyr og miljøtiltak                                1 262 650 
07. Uforutsette utgifter                                         356 510 
      Sum anleggskostnad                               kr  7 940 000 
      Ledelse,adm.,plan,finans                              1 560 000 
 Total anleggskostnad eksl.mva                     kr  9 500 000 
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
Ovennevnte anleggsutgifter som kan kreves refundert basert på plan-og bygningslovens 
bestemmelser, skal fordeles med en halvpart på hver av faktorene tomteareal og tillatt 
utnytting. Denne fordelingen fremgår av vedlegg, og er slik: 
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Nordre Moer, felt B1 kr    154 375 
Nordre Moer, felt B2                  2 408 725 
Nordre Moer felt NB1                3 180 600 
Sum Nordre Moer kr 5 743 700 
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Beløpet er uten mva. 
 
Søndre Moer, felt B4,B7,B8   kr 1 726 720 
Søndre Moer, felt B5,B6             1 047 850 
Søndre Moer, felt N1                     981 730 
Sum Søndre Moer kr  3 756 300 
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Beløpet er uten mva. 
 
Vurdering: 
 
Foreløpig refusjonsberegning er sendt samtlige berørte tomteeiere/grunneiere den 27.04.2007 
til uttalelse; jfr plan-og bygningslovens §53. Frist for uttalelse til beregningen er lovbestemt til 
tre uker etter mottakelse av brevet; dvs 24.mai 2007.  Pr dags dato er det ikke kommet inn 
noen uttalelser. Evt uttalelser som kommer inn senere, men dog innen nevnte frist vil bli lagt 
frem i HTM’s møte. 
 
Ovennevnte foreløpig beregning av refusjonsbeløp for tiltaket anses å være foretatt i samsvar 
med plan-og bygningslovens bestemmelser, og det anmodes om at beregningen godkjennes. 
 
For at tiltaket kan igangsettes er det fastsatt i refusjonsbestemmelsene i plan-og bgningsloven 
at planene skal være godkjent av kommunen, samt at kommunen har godkjent foreløpig 
refusjonsberegning. 
Berørte grunneier skal informeres om kommunens godkjenning av ovennevnte, samt gis 
opplysning om at de kan kreve at det avholdes takst for fastsettelse av verdiøkningen tiltaket 
medfører for eiendommene. Evt takst avholdes av tre sakkyndige oppnevnt av tingretten. 
 
Konklusjon: 
Ut fra ovennevnte anmodes HTM om å gjøre følgende vedtak: 
1. Refusjonsenheten fastsettes til reguleringsplanområdet for Moer Nordre; felt B1,B2 og  
    NB1, samt del av reguleringsplan for søndre Moer; felt B4,B7,B8,B5,B6 og N1. 
    Refusjonspliktig areal innen refusjonsenheten utgjør 124 321 m2. 
2. Foreløpig refusjonsberegning gitt som vedlegg i brev fra Skanska Bolig AS datert  
    10.05.2007 godkjennes.



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 58/07 

 

 
Utv.sak nr 58/07 
SØNDRE MOER - SAMTYKKE TIL PRIVAT EKSPROPRIASJON 
 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen 

 
Arkivnr: L81  Saknr.:  07/1193 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 58/07 31.05.2007 
Kommunestyret /  
 
 
 
Innstilling: 
1. I medhold av plan-og bygningslovens § 38, 1.ledd gir kommunestyret samtykke til 

• privat ekspropriasjon til erverv av regulert areal av eiendommen gnr 54 bnr 3 til 
opparbeidelse av ny adkomstvei til Søndre Moer. 

• privat ekspropriasjon til midlertidig erverv av rett til å benytte nødvendig areal langs 
ny adkomstvei til Søndre Moer som anleggsbelte. 

 
2. Kommunestyret anbefaler at fylkesmannen i Oslo og Akershus gir forhåndstiltredelse til  
    arealene nevnt under punkt 1;jfr oreigningslovens § 25. 
 
 
Ås, den 19.05.2007 
 
 
Per A. Kierulf       Arnt Øybekk 
Rådmann  Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Kommunestyre 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev av 10.05.2007 fra Skanska Bolig AS 
Oversiktskart for aktuelt areal 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev av 10.05.2007 fra Skanska Bolig AS med vedlegg. 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Akershus og Oslo 
Skanska Bolig AS 
Ås Utviklingsselskap ANS 
Kommuneingeniøren 
Bygnings-og reguleringssjefen  
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Skanska Bolig AS har planlagt boligutbygging på Søndre Moer. Reguleringsplanen med 
tilhørende reguleringsbestemmelser for området forutsetter at utbygging først kan påbegynnes 
etter at ny hovedadkomstvei til området er ført fram. Ny hovedadkomstvei er regulert på 
eiendommen gnr 54 bnr 3. Ås Utviklingsselskap er eier av nevnte eiendom. Skanska Bolig AS 
har så langt mislykkes i å etablere minnelig avtaleforhold med eier om erverv av ovennevnte 
veiareal.  
 
Av hensyn til fremdriften ved utbyggingsprosjektet på Søndre Moer søker derfor Skanska 
Bolig AS ved brev av 10.05.2007 nå kommunestyret om samtykke til privat ekspropriasjon for 
erverv av nødvendig veiareal. Slik ekspropriasjonsadgang er hjemlet i plan-og bygningslovens 
§38 1.ledd. For ikke å forsinke fremdriften søker Skanska Bolig AS også om at kommunen 
anbefaler forhåndstiltredelse overfor fylkesmannen av aktuelt areal. Forhånds-tiltredelse er 
hjemlet i oreigningslovens §25.  
 
Areal som med dette søkes ervervet ved privat ekspropriasjon er regulert veiareal på 
eiendommen gnr 54 bnr 3, med tillegg av et midlertidig anleggsbelte langs den regulerte veien. 
Det anleggsbeltet vil bli tilbakeført i opprinnelig stand etter at veiopparbeidelsen er fullført. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Boligutbygging på Søndre Moer er forutsatt å skje i privat regi etter vedtatt reguleringsplan for 
området. Ny adkomstvei er regulert på gnr 54 bnr 3, som en del av regulerinplanen for Moer 
nordre. Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for Søndre Moer betinger at ny 
hovedadkomst skal være fullført før boligbygging kan påbegynnes på Søndre Moer. Således 
skal anleggstrafikken til og fra utbyggingsområdet benytte denne veien, og dermed unngås 
anleggstrafikk i det etablerte boligområdet på Søndre Moer. 
 
Ettersom etablering av minnelig avtaleforhold mellom partene så langt har mislykkes, anses 
privat ekspropriasjon av nødvendig arealerverv eneste mulighet forå legge til rette for ønsket 
fremdrift i utbyggingsprosjektet. Ut fra dette anmodes kommunestyret å samtykke til slik 
ekspropriasjon; jfr plan-og bygningslovens §38 1.ledd. For å unngå unødvendig forsinkelse i 
utbyggingsprosjektet foreslås det at kommunestyret også anmoder fylkesmannen å gi utbygger 
forhåndstiltredelse til arealet med tilhørende rettigheter. Dette er hjemlet i oreigningslovens § 
25. Forhåndstiltredelse gir utbygger adgang til å ta aktuelt areal i bruk før det er avholdt 
skjønn. 
 
I følge forvaltningslovens bestemmelser er eier av Moer nordre; Ås Utviklingsselskap ANS; 
varslet av Skanska Bolig AS om denne søknaden ved brev av 10.05.2007. Frist til å gi 
uttalelse er normalt tre uker etter at varselet er mottatt; dvs 04.06.2007. Dette er etter HTM’s 
behandling av saken, men før saken tas opp til avgjørelse i kommunestyret. Således må 
HTM’s behandling av saken og innstilling til kommunestyret tas med forbehold om uttalelsen 
fra grunneier. Saken ønskes likevel behandlet nå, slik at kommunens avklaring kan foreligge 
før sommerferien.  
 
Kommunestyrets vedtak om samtykke til privat ekspropriasjon og fylkesmannens vedtak om 
forhåndstiltredelse er enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan dermed 
påklages. Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, mens fylkesmannens vedtak 
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kan påklages til departementet. Fylkesmanen avgjørelse med hensyn til forhånds-tiltredelse vil 
ikke foreligge før en evt klage på kommunestyrets vedtak om samtykke er avgjort.  
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  Sak 62/07 

 

 
Utv.sak nr 59/07 
VANN-OG AVLØPSNORM 
 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen 

 
Arkivnr: M00  Saknr.:  07/1195 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 59/07 31.05.2007 
 
Kommunestyret /  
 
 
 
Innstilling: 
1. VA-norm for Ås kommune utarbeidet den 20.05.2007 godkjennes, og gjøres gjeldende fra   
    det tidspunkt kommunetyrets vedtak foreligger. 
2. Rådmannen sørger oppdatereing av VA-normen 
 
 
Ås, den 21.09.2007 
 
 
Per A.Kierulf        Arnt Øybekk 
Rådmann  Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Kommunestyre 
Vedlegg som følger saken trykt: 
VA-norm av 20.05.2007 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
VA-norm av 20.05.2007 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneingeniøren 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kravspesifikasjoner knyttet til opparbeidelse av vann-og avløpsanlegg i Ås kommune er basert 
på etablert praksis, godkjente sanitærbestemmelser og VA-miljøblad som NORVAR og Norsk 
Rørsenter har utarbeidet. Således følger denne VA-normen prinsipper og grunn-laget for 
opparbeidelse av vann-og avløpsanlegg som er normalt i mange kommuner i landet. 
 
Utarbeidet VA-norm vil kunne gi utbyggere, entreprenører og abonnenter et forutsigbart og 
enhetlig regelverk å forholde seg til, og på den måten både effektivisere og kvalitetsikre 
opparbeidelsen av VA-anlegg i kommunen. 



  Sak 62/07 

 
Ut fra ovennevnte anses det hensiktmessig å formalisere foreliggende VA-norm, med 
anmodning om at kommunestyret godkjenner regelverket. Av praktiske årsaker er det 
formålstjenlig at rådmannen er ansvarlig for å oppdatere VA-normen. 
 
Godkjent VA-norm vil bli lagt ut på kommunens internetsider under kommunalteknisk 
avdeling. Detaljerte beskrivelser om utførelse kan man på denne måten finne i VA-normen 
med linker til VA-miljøblad.  


