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Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2 om arealformål landbruks-, 
natur- og friluftsområder, underformål a (LNF a) for å oppføre bolig på eiendommen 
116/15. 
 
Å innvilge dispensasjon fra arealformål vil etter Formannskapets vurdering 
tilsidesette hensynene som skal ivaretas gjennom bestemmelsen om arealformål 
LNF a i kommuneplanen. I tillegg vil den tilsidesette hensyn til klima og arealbruk 
som regional plan for areal og transport er ment å ivareta. 
 
Videre begrunnelse framkommer i saksutredningen. 
 
 
Ås, 22.11.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
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Vedlegg 3: Uttalelse fra Akershus fylkeskommune 
Vedlegg 4: Uttalelser vedrørende avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen 
Vedlegg 5: Redegjørelse for søknad 
Vedlegg 6: Søknad om dispensasjon 
Vedlegg 7: Situasjonsplan 
Vedlegg 8: Vedtak i delesak datert 24.07.2012 
Vedlegg 9: Vurdering av delesak etter jordloven 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver 
Ansvarlig søker 
Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Akershus Fylkeskommune 
 
 

Saksutredning: 
Sammendrag: 
Det er i forbindelse med innsendt byggesøknad søkt om dispensasjon fra arealformål 
landbruks-, natur- og friluftsområder, underformål a (LNF a) for å oppføre bolig på 
eiendommen 116/15 – Kaksrudgata. 
 
Dette er en prinsipiell sak som vil legge føringer for hvordan kommunen skal 
behandle lignende saker i fremtiden. Sakens kjerne er hvorvidt en tidligere gitt 
dispensasjon skal være førende for kommunens avgjørelse når dagens situasjon og 
nye planer taler for en annen vurdering av saken.  
 
I denne saken ble det gitt dispensasjon fra arealformål for oppføring av bolig i 
delesak i 2012. Det er først nå det er kommet søknad om oppføring av bolig. 
Kommunen var i utgangspunktet innstilt på at det faktum at tomten var blitt fradelt 
med tanke på boligutbygging ville være førende for vurderingen av søknad om 
dispensasjon fra arealformål i forbindelse med byggesak. En oppføring av ny bolig på 
eiendommen er imidlertid ikke i henhold til ønsket lokalisering av nye boliger i 
kommunen og er strid med Regional plan for areal og transport. Regionale 
myndigheter har også uttalt seg sterkt negative til saken.  
 
På bakgrunn av dette er grunnlaget for å gi dispensasjon etter rådmannens syn 
såpass endret siden 2012 at dispensasjonen må vurderes på nytt. Det er likevel ikke 
en enkel sak, da det etter rådmannens syn også må tillegges vekt at det tidligere er 
gitt dispensasjon og det derfor er gitt en forventning om at det kan bygges bolig på 
tomten. Imidlertid er ikke en dispensasjon fra arealformål ved fradeling en garanti for 
at tomten kan brukes til et annet formål for all fremtid. 
 
Ut fra en helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn 
bestemmelsen for arealformål LNF a, samt Regional plan for transport og miljø er 
ment å ivareta anser rådmannen at det ikke foreligger en klar overvekt av fordeler for 
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å kunne innvilge dispensasjon. Konsekvensene av en dispensasjon vil etter 
rådmannens vurdering føre til at hensynene bak bestemmelsen om arealformål LNF 
a i vesentlig grad blir tilsidesatt. 
 
Fakta i saken: 
Kommunen innvilget i delesak D 302/12, datert den 24.07.2012 (vedlegg 8) 
dispensasjon fra arealformål LNF a og ga tillatelse til fradeling av tomt fra Kaksrud 
gård, gnr 116 bnr 1, for oppføring av bolig.  
 
Oppmålingsforretning ble gjennomført og eiendommen opprettet 23.10.2014. Det er 
ikke tidligere blitt søkt om oppføring av tiltak på eiendommen og den er i dag 
ubebygd. 
 
Tomten eies i dag av Kongholm Boligutvikling AS, tidligere Casual Invest. 
Kommunen mottok den 3.6.2019 søknad om oppføring av én enebolig og én 
tomannsbolig på eiendommen – til sammen tre boenheter. I foreløpig svar til søker 
datert 13.06.2019, ber kommunen om at det sendes inn søknad om dispensasjon fra 
arealformål. Det informeres videre om at det i delesaken ble lagt til grunn at det kun 
skulle bygges én boenhet på den fradelte tomten. 
 
Søker endret på bakgrunn av dette sin byggesøknad til å omfatte kun én bolig og 
sendte inn søknad om dispensasjon datert 14.08.2019 (vedlegg 5 og 6). 
 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealformål for tomten 116/15 som 
er angitt til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF), underformål a – areal for 
nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. 
 

  
Eiendommen vist på utsnitt fra plankart 

 
Nabomerknader: 
Det er sendt ut eget nabovarsel for dispensasjonssøknaden og det er ikke 
innkommet merknader til denne. Det er innkommet merknader fra naboer på gnr/bnr 
116/11 og 101/1 til selve byggesaken vedrørende tiltak som først omsøkt. Disse 
merknadene tas til vurdering i en eventuell behandling av byggesak når 
dispensasjonssøknaden er avklart. 
 
Søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 



Ås kommune 

19/01662-16 Side 4 av 10 

Søker viser til delevedtak D 302/12 datert den 24.07.2012 og vurderingen som da ble 
lagt til grunn for å innvilge dispensasjon. I delesaken vises det til Follo 
landbrukskontors vurdering hvor de finner at fradeling kan tillates etter Jordloven 
med tanke på eiendommens avkastning ettersom deler av det omsøkte arealet er 
klassifisert som uproduktivt. Søker mener at på bakgrunn av vurderingen gjort i 
delesaken vil ikke hensynet bak formålet vesentlig bli tilsidesatt, og at fordelene ved 
å innvilge dispensasjon anses som større enn ulempene.  
 
Uttalelser fra regionale myndigheter: 
Dispensasjonssøknaden ble oversendt Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, samt Akershus fylkeskommune for uttalelse for uttalelse. 
 
Statens Vegvesen (SVV) skriver i uttalelse datert 11.10.2019 (vedlegg 1) at de sterkt 
vil fraråde kommunen å gi dispensasjon fra arealformål LNF a for omsøkt 
boligutbygging og at de sterkt vil vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak. Etter 
deres mening foreligger det ikke tilstrekkelig hensyn som taler for at dispensasjon 
bør gis. 
 
SVV viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og påpeker at det 
omsøkte tiltaket ligger utenfor prioriterte vekstområder og at en innvilget 
dispensasjon vil undergrave intensjonen med Regional plan. Videre trekker de frem 
avstanden fra eiendommen til Ås og Ski sentrum og påpeker at det er miljømessig 
uheldig å tilrettelegge for spredt boligbygging, da den valgte transportløsningen i stor 
grad vil bli bilbasert. Det vises til at redusert transportbehov, samt kort avstand til 
daglig gjøremål er et grunnleggende kriterium for lokalisering av nye boenheter.  
 
Videre mener SVV at det ved oppføring av nye boenheter allerede bør være etablert 
trafikksikker skolevei. Da tiltaket vil generere mye biltrafikk og det ikke er god nok 
trafikksikkerhet for barn i området, mener SVV at det ikke er forsvarlig å tillate mer 
boligutbygging i det aktuelle området. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken skriver i uttalelse datert 23.10.2019 (vedlegg 2) at de 
fraråder kommunen å innvilge dispensasjon for oppføring av bolig. Fylkesmannen 
påpeker at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. Dispensasjoner 
uthuler gjeldende planers funksjon som styringsverktøy, og kan medføre 
uforutsigbarhet for kommunens innbyggere i fremtidige plan- og byggesaker. De 
understreker at den samlede effekten ved bruk av dispensasjoner over tid vil 
undergrave hensynene som bestemmelsene skal ivareta, selv om én enkelt 
dispensasjon ikke alene har denne effekten. 
 
Fylkesmannen viser til at i henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus skal boligveksten primært skje i tilknytning til prioriterte tettsteder og 
regionale byer. Det påpekes at den omsøkte tomts lokalisering vil undergrave 
intensjonen med regional plan om redusert arealbruk og transportbehov.  
 
Videre mener Fylkesmannen at å tillate bolig på den aktuelle eiendommen er uheldig 
av hensyn til barn og unges trafikksikkerhet. De påpeker videre at det er lang 
avstand til bussholdeplass. Det er etter deres syn sannsynlig at transporten til og fra 
omsøkte bolig vil bli bilbasert. Fylkesmannen mener derfor at en dispensasjon ikke vil 
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støtte opp om nasjonale og regionale føringer for areal og transport, samt hensynet 
til barn og unge. 
 
Akershus fylkeskommune skriver i uttalelse datert 18.11.2019 (vedlegg 3) at tiltaket 
ikke vil komme i konflikt med registrerte automatisk fredete kulturminner. Potensialet 
for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere 
utredning av kulturminneinteressene er unødvendig. Det kan imidlertid være ukjente 
kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike som 
ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks 
stanses.  
 
Når det gjelder nyere tids kulturminner påpeker fylkeskommunen at eiendommen 
ligger innenfor kulturlandskap nr. 35 i rapporten Kulturlandskap i Follo (2008) som er 
vurdert til å være av nasjonal/regional verdi. Tiltak på eiendommen bør derfor ikke 
virke dominerende, men få en utforming som viser hensyn til kulturlandskapet. 
 
Avklaringer om manglende avkjøringstillatelse 
Oppføring av bolig på tomten er avhengig av at Statens veivesen (SVV) gir tillatelse 
til avkjøring fra Kongeveien (fv.1385) eller evt. Askehaugveien (fv. 1383). I henhold til 
rammeplan for avkjørsel i kommuneplanen har begge veiene holdningsklasse streng. 
I forkant av byggesøknad søkte eier SVV om avkjøringstillatelse. I ulike brev sendt til 
eier og Ås kommune, datert henholdsvis 26.10.2018 og 13.11.2018 (vedlegg 4) 
skriver SVV at de ikke vil behandle søknad om avkjørsel før dispensasjonssaken er 
avklart og at det etter deres mening er uheldig å tillate mer spredt boligutbygging i 
området. 
 
SVV påpeker i brev til Ås kommune datert 06.11.2018 (vedlegg 4) at det det ikke 
forelå avkjøringstillatelse da tomten ble fradelt. Delesaken ble heller ikke sendt SVV 
til høring, noe den skulle vært. Som det fremkommer av uttalelse vedrørende 
dispensasjonssøknaden er SVV negative til at det tillates ytterligere boligutvikling i 
området blant annet med tanke på trafikksikkerheten og adkomsten til eiendommen. 
 
Rådmannens vurdering: 
Innledningsvis vil rådmannen understreke at det kreves søknad om dispensasjon i 
byggesaker der det søkes om tiltak som er i strid med arealformål, selv om 
dispensasjon fra arealformål er gitt i delesak. En dispensasjon fra arealformål vil kun 
gjelde tiltaket som behandles i søknaden, og vil ikke gjelde alle fremtidige tiltak på 
eiendommen. En fradeling er å anse som et eget tiltak, og en dispensasjon gitt i 
delesak gjelder derfor kun for selve fradelingen. Arealformålet skal altså ikke anses 
som å være endret, på samme måte som at en dispensasjon fra en gitt bestemmelse 
ikke er å anse som en endring av bestemmelsene.  
 
Et vesentlig spørsmål er hvor førende dispensasjonen gitt i delesaken i 2012 skal 
være for vurderingen av dispensasjonssøknaden i denne saken. Enhver søknad om 
dispensasjon skal behandles konkret og skal vurderes særskilt og det skal gjøres en 
ny vurdering for hvert tiltak. Dersom vurderingsgrunnlaget ikke er endret i tiden 
mellom fradeling og byggesøknad vil det være naturlig å se til vurderingen gjort i 
delesaken. Grunnlaget for å innvilge ny dispensasjon vil imidlertid kunne være endret 
dersom det har gått lang tid mellom delevedtak og byggesøknad. Det kan være nye 
planer, endret situasjon i området og nye retningslinjer fra overordnede myndigheter 
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som skal tas med i vurderingen. At det gis dispensasjon fra arealformål for bygging 
av bolig i en delesak skal derfor ikke forstås som at det for all framtid vil kunne tillates 
å bygge bolig på tomten.  
 
På bakgrunn av dette har rådmannen vurdert dispensasjonssøknaden ved å veie 
vurderingen gjort i delesaken opp mot dagens situasjon og de overordnende planer 
som foreligger i dag, samt uttalelser fra regionale myndigheter. Søknaden er vurdert 
konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd 
som sier følgende: 
    «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. Det er 
ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar overvekt av 
fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr. 32 (2007-2008). 
 
 
 
Forhold som taler for å innvilge dispensasjon: 
Som søker skriver i sin begrunnelse har kommunen tidligere innvilget dispensasjon 
fra arealformål LNF a. Kommunen gjorde på det tidspunktet en vurdering av 
eiendommen og fant da at det kunne gis dispensasjon fra arealformål for fradeling av 
tomt til bolig. Det er derfor skapt en forventning om at eiendommen kan brukes som 
boligtomt. Det er også gitt signaler fra kommunen til nåværende tiltakshaver om at 
det vil være mulig å få dispensasjon for å bygge bolig på tomten. 
 
Follo landbrukskontor uttalte seg i forbindelse med delesaken og fant at fradeling 
kunne tillates etter jordloven (vedlegg 9). Deres vurdering var at deler av det 
omsøkte arealet er klassifisert som uproduktivt. Landbrukskontoret har uttalt seg om 
dispensasjonssøknaden for oppføring av bolig og bekrefter at deres vurdering er den 
samme i dag. 
 
Eiendommen ligger tett opptil hensynssone H507_1 for bevaring kulturmiljø i 
kommuneplanen og ligger ifølge fylkeskommunen i et kulturlandskap med 
nasjonal/regional verdi. Et nytt tiltak vil kunne påvirke kulturlandskapet, og som 
fylkeskommunen påpeker bør ikke nye tiltak virke dominerende, men få en utforming 
som viser hensyn til kulturlandskapet. Dersom det innvilges dispensasjon bør det 
derfor settes vilkår om tiltakets utforming og virkning på kulturlandskapet som et 
avbøtende tiltak. 
 
Forhold som taler imot å innvilge dispensasjon: 
Det har gått sju år siden dispensasjon ble innvilget i delesaken og siden den gang 
har Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus blitt vedtatt. Denne 
planen er førende for kommunens arealplanlegging. Videre er både Statens 
Vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Viken sterkt negative til at det innvilges 
dispensasjon.  
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Regionale myndigheters uttalelse skal veie tungt i vurderingen av en 
dispensasjonssøknad i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 fjerde ledd:  

«Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere 
fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 
 
Videre er situasjonen slik at Statens Vegvesen har påpekt at de ikke fikk delesaken 
til høring i 2012. Dette er uheldig da det betyr at eiendommen ble fradelt uten at 
avkjøringstillatelse fra fylkesvei var sikret.  
 
Bygningsmyndighetene har vært på befaring på stedet og det er også rådmannens 
vurdering at transporten til og fra eiendommen etter all sannsynlighet vil bli bilbasert.  
Det er etter rådmannens syn ikke ønskelig med ytterligere spredt boligbebyggelse og 
i henhold til kommuneplanen skal det i utgangspunktet ikke tillates ny 
boligbebyggelse i LNF a områder. Som både Fylkesmannen og Statens Vegvesen 
påpeker i sine uttalelser vil det å tillate boligbygging på den omsøkte tomten 
undergrave intensjonen i regional plan om redusert arealbruk og transportbehov.  
Som Fylkesmannen påpeker uthuler dispensasjoner gjeldende planers funksjon som 
styringsverktøy. Det er fare for presedensvirkning og dersom det i stor grad innvilges 
dispensasjoner vil hensynene planer er ment å ivareta over tid undergraves. 
 
Konklusjon: 
Dette er en sak der det etter rådmannens syn er tungtveiende argumenter både for 
og imot å innvilge dispensasjon. Likevel, dersom dispensasjonssøknaden ses isolert 
kan ikke kriteriene for å innvilge dispensasjon sies å være til stede. Å innvilge 
dispensasjon fra arealformål vil etter rådmannens vurdering tilsidesette hensynene 
som skal ivaretas i arealformålet LNF a i kommuneplanen, samt undergrave gjeldene 
Regional plan for areal og transport. Det kan etter rådmannens syn ikke anses å 
foreligge en klar overvekt av fordeler for å innvilge dispensasjon. 
 
Det er likevel en vanskelig avveining da kommunen tidligere har innvilget 
dispensasjon og skapt en forventning om at det kan bygges bolig på tomten. Det er 
uheldig med tanke på forutsigbarhet for tiltakshaver at kommunen i dag har en annen 
vurdering. Imidlertid er ikke en dispensasjon fra arealformål ved fradeling en garanti 
for at tomten kan brukes til formålet for all fremtid. Dersom det har gått lang tid siden 
fradeling og tomten er ubebygd må en ta høyde for at en ny dispensasjon vil kunne 
bli vurdert annerledes.  
 
Det kan argumenteres for at situasjonen på selve tomten ikke er endret siden 
fradeling. Det foreligger imidlertid et annet vurderingsgrunnlag i dag da det er vedtatt 
nye planer og gitt nye retningslinjer fra overordnede myndigheter etter 2012 og både 
Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg negativt i saken. 
Grunnlaget for å kunne innvilge dispensasjon er derfor såpass endret siden 2012 at 
kommunen etter rådmannens syn ikke er bundet av vurderingen som ble gjort i 
delesaken når søknad om dispensasjon nå skal behandles. 
 
Ut fra helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn 
bestemmelsen for arealformål LNF a er ment å ivareta anser rådmannen at det ikke 
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foreligger en klar overvekt av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon. 
Konsekvensene av en dispensasjon vil etter rådmannens vurdering føre til at de 
hensyn bestemmelsen er ment å ivareta, i for stor grad blir skadelidende. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjonssøknad avslås: 
Ingen  
 
Miljømessige konsekvenser ved at dispensasjonssøknad avslås: 
Ingen 
 
Klageadgang:  
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og pbl. § 1-9. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. 
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes 
skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det 
klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for 
klagen. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling: 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2 om arealformål 
landbruks-, natur- og friluftsområder, underformål a (LNF a) for å oppføre bolig på 
eiendommen 116/15.  
 
Av hensyn til kulturlandskapet settes følgende vilkår for dispensasjonen 
- Tiltaket skal tilpasses omkringliggende bebyggelse med tanke på størrelse og 

utforming. 
- Tiltaket skal ha saltak 
- Tiltaket skal plasseres med samme orientering som omkringliggende 

bebyggelse. Det vil si med møneretning nordvest – sørøst 
- Ved plassering av bygninger på tomten skal det legges stor vekt på bevaring av 

eksisterende terreng og vegetasjon. Bygninger skal tilpasse seg tomtens 
naturlige topografi. Det tillates ikke større sprengningsarbeider eller masseuttak. 
Terrenginngrep for å oppnå annen plassering eller høyere gesims-, møne- og 
terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for, tillates ikke. 

- Bruk av terrengmurer skal skje skånsomt ved bruk av lave høyder og skråninger. 
Det tillates ikke høyere terrengmurer enn 1,5 meter. Ved plassering skal det tas 
spesielt hensyn til landskapsvirkning.  

 
Begrunnelse for dispensasjon: 
Formannskapet finner at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og 
hensynet i lovens formålsparagraf ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon 
innvilges fordi: 
(… Fyll inn)  
 
Følgende fordeler ved å innvilge dispensasjon må anses å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering: (… Fyll inn) 
 
 

 
Miljømessige konsekvenser ved at dispensasjon innvilges: 
Utbygging i dette området vil stride mot nasjonale og regionale føringer for areal og 
transport, som tilsier at utbygging av boliger bør skje i sentrumsnære områder både 
av hensyn til klima og arealbruk. 
 
Tiltakets belastning på naturmangfoldet er vurdert ut ifra kommunens 
kunnskapsgrunnlag. Det er per i dag ikke registrert arter eller naturtyper det skal tas 
særlig hensyn til på eiendommen. Innvilgelse av dispensasjon anses for å ha liten 
konsekvens for naturmangfoldet. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjon innvilges: 
Ingen 
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Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og pbl. § 1-9. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. 
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes 
skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det 
klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for 
klagen. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


