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B-1 Søknad om dispensasjon 
 

Tiltak:  Søknad om oppføring av enebolig 
Tiltakets adresse:  Kaksrudgata, 1407 Vinterbro 
Gnr./Bnr.: 116/15/-/-/Ås 
Ansvarlig søker:  A3PRO AS v/Marc A. Nilsen 
Tiltakshaver: Casual Invest AS v/Tom Gjøsund 

 
 
Det vises til kommunens tilbakemelding i saken, (saksnr.: 19/01662), og søknad endres til å omfatte kun enebolig. Det ble i 
delesaken, (D 302/12), innvilget dispensasjon fra formål LNF-underformål a. Kommunen ber om at det søkes om dispensasjon 
fra dette formålet, også i forbindelse med søknad om oppføring av tiltaket.  
 
Søknad om dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon fra formål i kommunedelplanen hvor formål er angitt slik for gnr. 116 bnr. 15;  

«LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag» 

 
Eiendommen er i sak nr.: D 302/12, fra 3. april 2012, godkjent fradelt fra gnr. 116 bnr. 1 til boligformål hvor det er gitt 
dispensasjon fra nevnte formål i kommuneplan med følgende vurdering;  

«Det omsøkte arealet består av en blanding av åpen fastmark/ impediment og grunnlendt barskog av lav bonitet. 
Søknaden ble oversendt landbrukssjefen for uttalelse etter jordloven.  
Landbrukskontoret finner i sin vurdering at fradeling kan tillates med hensyn på eiendommens avkastning ettersom 
deler av det omsøkte arealet er klassifisert som uproduktivt, og en kunne dessuten ved befaring av eiendommen 
observere innslag av fjell i dagen.  
Slik landbrukskontoret nevner i sin uttalelse, skal kulturlandskapshensyn og arealbruk også vurderes etter plan- og 
bygningsloven. Med henvisning til andre avsnitt i saksutredningen, mener bygnings- og reguleringssjefen at tiltaket 
verken synes å være i konflikt med eksisterende bygningsmiljø eller kulturlandskap. Deler av det omsøkte tomtearealet 
berøres imidlertid av den såkalte “Rislunden” som er et viktig område i forbindelse med biologisk mangfold og 
naturtyper. Etter en samlet vurdering i denne saken, anses imidlertid fordelene ved å gi dispensasjon å være større 
enn ulempene.» 

 
Med bakgrunn i ovennevnte vurdering kan ansvarlig søker ikke se at hensynet bak formålet er vesentlig tilsidesatt og at 
fordelene ved å gi dispensasjon anses å være større enn ulempene. Vilkår for å innvilge dispensasjon er oppfylt. Videre 
registreres det at delingsvedtak er gjort med bakgrunn i kommuneplanbestemmelse § 14.1 underformål b, slik at søknad om 
oppføring av enebolig kan tillates.   
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Marc André S. Nilsen 
A3PRO AS                
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