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Gnr 42 bnr 308 - Sagaveien 2 A - Søknad om 
dispensasjon 

 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.: 20/03377-12 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om 
dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområde bestemmelse nr. 
2.1 angående krav om detaljregulering. Begrunnelsen fremkommer av 

saksutredningen.  
 

Ås, 12.02.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
Vedleggsbrev søknad og disp.søknad 

D-1 A10-01 Situasjonsplan _ Layout 
E-1 A20-01 Plan  _ Layout 
E-2 A40-01 Fasader _ Layout 

C-3 Uttalelse fra DARK 

C-4 Svar på uttalelse fra DARK 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Heming Rio – Tiltakshaver 
Sara Sellevoll Roberts – Tiltakshaver 
Stagrum arkitekter – Ansvarlig søker  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområde sine 
bestemmelser 2.1 om krav til detaljregulering. Kommunedirektøren har vurdert 

søknaden og kommet til at vilkårene for å innvilge en dispensasjon ikke er 
tilstede. Søknad om dispensasjon avslås.  

 
Fakta i saken: 
Bygningsmyndighetene fikk den 10.11.2020 inn søknad om oppføring av pergola, 

hagestue og svømmebasseng på gnr. 42 bnr. 308. Eiendommen er omfattet av 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde, R-287. Eiendommen er en del av 

felt BS5. I områdeplanen stiller bestemmelse 2.1 krav om at det skal utarbeides 
detaljreguleringsplaner for alle delområdene som et vilkår for å få gjennomføre 

nye tiltak. Videre stiller bestemmelse 2.2 rekkefølgekrav, som må være 
gjennomført eller sikret gjennomført for det gis rammetillatelse eller 
igangsettingstillatelse for nye bygge- og anleggstiltak innenfor de forskjellige 

delfeltene. Tiltakshaver har også lagt til grunn kommuneplanens bestemmelser 
for boligbebyggelse (kap 18), i mangel av detaljregulering. Dette gjør at det også 

er behov for å søke om dispensasjon fra reglen om maksimalt 50 m2 BYA 
garasje/rekkehus/carport. Det er på den bakgrunn søkt om i alt 3 dispensasjoner 
for de ovenfor nevnte forholdene, i tillegg til byggesøknaden.  

 
Det er allerede satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for felt BS5, da 

Skolehusveien 2 AS eier nok eiendom på feltet til å ha fått mandat til 
utarbeidelse av detaljregulering. Feltet skal reguleres som en helhet, og dermed 
så omfattes Sagaveien 2 A av den påbegynte detaljreguleringsplanen for felt 

BS5.  
 

Avgrensning av hva som skal behandles 
Dette vedtaket behandler kun søknad om dispensasjon fra krav om 
detaljregulering. Kommunedirektøren mener at det er hensiktsmessig å kun 

behandle søknad om denne dispensasjonen først, da dette er en prinsipiell sak. 
Områdereguleringsplanen er vedtatt i 2019, og er dermed en ny plan. Den 

aktuelle tomten ligger i kvartalet vis-a-vis Ås rådhus, og ligger dermed veldig 
sentralt til. Videre saksbehandling vil være avhengig av at det innvilges 
dispensasjon fra krav til detaljregulering.  

 
Søknad om dispensasjonene fra områdereguleringsplans sin bestemmelse 2.2 

om rekkefølgekrav og kommuneplanens bestemmelser om maksimalt tillatt areal 
av uthus/carport/garasje vil bli behandlet etter at det er fattet vedtak i denne 
saken. Det samme gjelder selve byggesøknaden.   

 
Søkers begrunnelse for dispensasjon: 

- Målet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er å kunne øke 
antall boliger i området frem mot år 2040. Den nye sentrumsplanen legger 
opp til at eksisterende småhusbebyggelse innenfor området skal rives og 

erstattes med nye boligblokker med høy utnyttelse. Den aktuelle boligen 
er kun 10 år gammel, og er i svært god stand. Det er derfor lite miljørettet 

å skulle regulere eiendommen og rive den nå. Eier av eiendommen trives 
godt i boligen, og vil fortsette å bo her mens barna bor hjemme. Eier ser 
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for seg at om 15-20 år vil det bli aktuelt å flytte til en annen bolig i 
sentrum.  

- Å tilføre hagestuen samt svømmebasseng og pergola vil gi boligen et 
tilskudd som gjør at familien får bedre livskvalitet når de skal bo her til 
barna blir voksne. Barna får bo på samme sted og får en stabil og trygg 

oppvekst.  
- Eiendommen har adkomst fra Sagaveien, noe som gjør at resterende del 

av planområdet kan utvikles og bebygges uten at Sagaveien 2A blir berørt. 
Det er mulig å bygge i flere byggetrinn, der Sagaveien 2A kan inngå som 
et byggetrinn 2 eller 3 om 15-20 år. Dermed vil kan kunne utvikle Ås 

sentrum i fremtiden innenfor sentrumsplanens intensjoner. Dersom 
boligen da erstattes med mer konsentrert bebyggelse, vil man fortsatt 

kunne nå målet om 3150 boliger i 2040.  
- Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
- Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større 

enn ulempene.  

 
Nabomerknad: 

Det er kommet inn nabomerknad av DARK, som representerer Skoleveien 2 AS. 
Skoleveien 2 AS har også ervervet Skoleveien 2 b og d, og har derfor mandat til 
å utarbeide reguleringsplan.  

 
Merknadens innhold: 

DARK bemerker at timingen for søknaden er spesiell, da tiltakshaver er klar over 
den pågående planprosessen for felt BS5. De forstår at tiltakene sikkert har en 
brukskvalitet i seg selv, men at det ikke kan hevdes at tiltakene er avgjørende 

for et godt bomiljø slik tiltakshaver hevder. Tiltakene utløser i tillegg krav til 
dispensasjon fra utnyttelsen i kommuneplanen og bidrag til infrastruktur, samt 

krav om felles detaljregulering av feltet.  
 
Felt BS5 er en sentral del av en nylig vedtatt områderegulering for Ås 

sentralområdet. Feltet er viktig for utviklingen av Ås sentrum de nærmeste 
årene. De omsøkte tiltakene anses hverken å tilfredsstille et prekært behov for 

hjemmelshaver, eller å være et godt bidrag til en helhetlig utvikling av det 
aktuelle kvartalet. Hensynet til et helhetlig plangrep for felt BS5 må veie tyngre 
enn tiltakshavers argumentasjon i dette tilfellet. Søknaden med dispensasjoner 

bør derfor avvises.  
 

Tiltakshavers svar til merknaden: 
Den vedtatte områdereguleringen legger opp til at området skal bli en del av en 
fremtidig sentrumsbebyggelse. Det er derved ikke sagt at hele 

sentrumsplanområdet skal bygges ut med det første. For tiltakshaver er det litt 
for tidlig for at deres eiendom skal innlemmes i denne nye bebyggelsen. 

Tiltakshaver som kjøpte huset helt nytt for 10 år siden ønsker å fortsette å bo 
sentralt i enda noen år fremover, og planlegger derfor å bygge svømmebasseng 
og hagestue for å øke bokvaliteten i disse årene.  

 
Vurdering: 

For å kunne innvilge en dispensasjon må vilkårene i pbl. § 19-2 være oppfylt. 
Vilkår nr. 1 er at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet 

bak lovens formålsbestemmelse ikke kan vesentlig tilsidesettes av å innvilge 
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dispensasjonen. Det neste vilkåret er at det må være en klar overvekt av 
fordeler med å innvilge dispensasjonen. Til slutt vurderes det om kommunen kan 

innvilge dispensasjonen. Hvis begge vilkårene er oppfylt, er det opp til 
kommunens frie skjønn å vurdere om dispensasjonen kan innvilges.  
 

Det søkes om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
bestemmelse nr. 2.1. Bestemmelse nr. 2 omhandler vilkår for gjennomføring av 

tiltak innenfor planområdet. Bestemmelse nr. 2.1 sier at det for alle områder skal 
utarbeides detaljregulering før tiltak kan gjennomføres innenfor planområdet.  
 

Hagestue, pergola og svømmebasseng er tiltak i henhold til plan- og 
bygningsloven, og dermed utløses krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

 
Krav om detaljregulering 

Hensynet bak bestemmelsen om krav til detaljregulering er at det skal 
utarbeides detaljerte reguleringsbestemmelser som skal sikre at man får en 
utvikling som er i tråd med områdereguleringsplanen. Gjennom 

detaljreguleringsplaner styrer man utviklingen innenfor hvert enkelt område, da 
områdereguleringsplanen favner over mange forskjellige områder og kan ikke ha 

detaljerte bestemmelser for alle områdene.   
 
Felt BS5 er avsatt til sentrumsformål, det vil si bebyggelse med blandet formål. 

Publikumsrettet virksomheter i første etasje. I felt BS5 kan man bygge 2-6 
etasjer, og ha en utnyttelsesgrad på 250%-BRA.  

 
Det søkes om dispensasjon fra kravet for å bygge et hagestue, pergola og 
svømmebasseng på en eneboligtomt. Enebolig, som er småhusbebyggelse, er 

ikke innenfor det formålet som områdereguleringsplanen har bestemt for felt 
BS5.  

 
Hvis man innvilger dispensasjon fra kravet til å utarbeide detaljreguleringsplan, 
vil den underminere den ønskede utviklingen i området. Felt BS5 er en sentral 

del av Ås sentrum, og feltet vil være viktig i oppfyllelsen av områdeplanen sine 
intensjoner. En utvikling i strid med områdeplanen sitt formål for feltet, vil 

vanskeliggjøre den videre utviklingen av området. Spesielt er dette viktig i et felt 
hvor det allerede er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan. Innenfor 
området er det heller ikke detaljerte reguleringsbestemmelser, og en videre 

utvikling av tomtene innenfor feltet er vanskelig fordi det ikke finnes relevante 
reguleringsbestemmelser.  

 
Lovens formålsbestemmelse er at loven skal fremme bærekraftig utvikling for 
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Det skal også blant annet 

legges vekt på langsiktige løsninger.  
 

Å innvilge en dispensasjon for å videreutvikle en tomt som innen noen år skal 
transformeres til sentrumsformål vil ikke være en god langsiktig løsning. 
Miljøhensyn blir også tilsidesatt, da det å skulle bygge enda mer som etter hvert 

skal rives og erstattes av bygninger med sentrumsformål vil skape mer avfall når 
bygningene og konstruksjonene skal rives. En bærekraftig utvikling for 

samfunnet og fremtidige generasjoner vil være å sikre en god utvikling av 
sentrum i tråd med føringene som legges i områdereguleringsplanen. Det kan 

heller ikke sies at det vil være en bærekraftig utvikling for tiltakshaver å 
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gjennomføre tiltakene, det vil kreve investeringer av en viss størrelse, som 
tiltakshaver kun vil få glede av i noen år fremover.  

 
Basert på vurderingene ovenfor er det kommunedirektørens syn at å innvilge 
dispensasjonen vil medføre at både hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra og hensynene bak lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt.  

 
Fordelene med å innvilge dispensasjonen vil være at tiltakshaver vil ha glede av 
svømmebasseng, pergola og hagestue. Tiltakshaver ønsker å bo i huset til barna 

flytter hjemmefra, om 15-20 år. Inntil dette ønsker de å skape god livskvalitet 
for familien, og dette mener de at svømmebasseng, pergola og hagestue vil gi 

dem.  
 

Ulempene med å innvilge dispensasjonen er at det uthuler bestemmelsen om 
plankravet og kan være med å skape presedens for at også andre dispensasjoner 
innvilges. En annen ulempe er at det kan vanskeliggjøre utviklingen på feltet, 

sett i lys av at det allerede er en detaljreguleringsplan under arbeid.  
 

Fordeler som det å ha glede av svømmebasseng og overdekket uteareal ligger på 
siden av hva som er relevante fordeler ifølge plan- og bygningsloven. Dette er 
fordeler som er begrunnet i tiltakshaver sine interesser og behov. Det er først og 

fremst fordeler som har sammenheng med hensynene plan- og bygningsloven er 
ment å ivareta som skal vektlegges, såkalte areal- og 

ressursdisponeringshensyn. Bakgrunnen er at eierforhold vil være skiftende over 
tid, mens plan- og bygningsmyndighetene skal styre arealbruken i kommunene i 
et langsiktig perspektiv. Det er de objektive forholdene ved eiendommen som 

skal vurderes. Dersom tiltaket dekker et behov ved eiendommen, uavhengig av 
hvem som eier den, kan dette være en relevant fordel. Tiltakshavers subjektive 

ønsker og behov er derimot svært sjeldent relevant. Et basseng og overbygget 
uteplass og hagestue kan neppe sies å være et behov eiendommen som sådan 
har. Eiendommen har allerede en terrasse og gressplen som er skjermet av en 

stor hekk. Dette må sies å oppfylle de vanlige behovene man har for en uteplass 
til variert bruk. Den anførte fordelen er på bakgrunn av dette ikke av en slik art 

at den bør vektlegges i en dispensasjonsvurdering.  
 
Fordi fordelen som anføres ikke kan anses som relevant innenfor plan- og 

bygningsloven sine hensyn, og det finnes flere ulemper ved å innvilge 
dispensasjonen, foreligger det ikke en klar overvekt av fordeler.  

 
Siden lovens vilkår ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge dispensasjonen. 
Hadde lovens vilkår vært oppfylt ville det i dette konkrete tilfellet fortsatt vært 

betenkelig å innvilge dispensasjon med tanke på det pågående arbeidet med 
detaljregulering på feltet.  

 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren har foretatt en vurdering av vilkårene for å innvilge 

dispensasjon etter pbl. § 19-2. Vilkårene for å innvilge dispensasjonene er ikke 
oppfylt. Hensynene bak lovens formålsbestemmelse og hensynet bak 

bestemmelsen om krav til detaljregulering blir vesentlig tilsidesatt. Det foreligger 
heller ingen klar overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonene. 

Dispensasjonene kan derfor ikke innvilges.  
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Økonomiske konsekvenser: 

Ingen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningsloven kap IV og pbl § 
1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom frem til den påførte 

adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til det organ som har truffet vedtaket. Den skal være 

undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som søkes, 
og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett 

til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av forvaltningsloven § 19.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart.  

 

 

Alternativer: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon fra områdereguleringsplan for 
Ås sentralområde bestemmelse nr. 2.1 angående krav til detaljregulering.  

 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
 
Det er en klar overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonene.  

 
Dispensasjonene kan innvilges.  

 
(Fyll inn begrunnelse og vurdering av lovens vilkår her) 
 

Vilkår: 
Siden eiendommen nå kun er omfattet av Områdeplan for Ås sentralområde og 

det i denne planen ikke er bestemmelser for småhusbebyggelse, skal 
kommuneplanens bestemmelser om boligbebyggelse legges til grunn for 
søknaden så langt det er relevant (§ 18 i kommuneplanen).  

 
Kan vedtaket påklages? 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningsloven kap IV og pbl § 
1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom frem til den påførte 
adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen utløp. Klagen skal 

sendes skriftlig til det organ som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som søkes, 

og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett 
til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av forvaltningsloven § 19.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  

 
 


