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Gnr 61 bnr 27 - Langbakken 2 - Enebolig - Søknad om 
dispensasjon fra plankrav 

 
Saksbehandler: Hanna Kristensen Husabø Saksnr.: 20/00593-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

                      

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalget 
for teknikk og plan (HTP) dispensasjon fra Områdereguleringsplan for Ås 

Sentralområde (R-287) bestemmelse nr. 2.1 vedrørende krav om 
detaljreguleringsplan på gnr. 61 bnr. 27. Begrunnelsen fremkommer av 

saksutredningen. 
 

 

 
Ås, 23.03.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
 

Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonsplan 

3. Oppriss mot øst og vest 
4. Illustrasjon av tiltaket og omkringliggende bebyggelse 

5. Illustrasjon av mulig fremtidig utvikling 
6. Nabovarsel 
7. Merknad fra nabo 61/33 

8. Tilsvar nabomerknad 61/33 
9. Merknad fra Ås kommune Eiendomsavdelingen 

10. Tilsvar merknad fra kommunen 
11. Merknad fra nabo på 61/231 
12. Tilsvar nabomerknad 61/231 

13. Merknad fra nabo 61/279 
14. Tilsvar nabomerknad 61/279 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken 
Samtlige dokumenter i saken 

 
Saksbehandler sender vedtaket til 

- Tiltakshaver 

- Ansvarlig søker 
- Naboer med merknader 

 
Saksutredning 

 

Sammendrag 
Det søkes om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområdes 

bestemmelse nr. 2.1 om krav til detaljregulering. Kommunedirektøren har 
vurdert søknaden og kommet til at vilkårene for å innvilge en dispensasjon ikke 

er tilstede. 
 
Fakta i saken 

Eiendommen gnr 61 bnr 27 omfattes av felt B7 og G2 i Områdereguleringsplan 
for Ås Sentralområde (R-287). Felt B7 er avsatt til boligbebyggelse og felt G2 er 

avsatt til grønnstruktur. Tomten er ubebygd og tiltakshaver ønsker å oppføre en 
enebolig på tomten. Tiltakshaver eier også naboeiendommen 61/25 som er 
omfattet av midlertidig forbud mot tiltak i påvente av bevaringsplan for 

Gamleveien.  
 

Kommunen mottok den 29.01.2021 søknad om dispensasjon fra 
Områdereguleringsplan for Ås Sentralområdes bestemmelse nr. 2.1 vedrørende 
krav om detaljreguleringsplan og bestemmelse nr. 2.2 vedrørende 

rekkefølgekrav. 
 

Eneboligen ønskes oppført nord på tomten som vist på vedlagt situasjonsplan. 
Tomtens areal er på 2404 m2 hvorav 1720 m2 er avsatt til boligformål. Det søkes 
dispensasjon for oppføring av en enebolig med maksimal grunnflate på 150 m2. 

Det er også vist mulig plassering av fremtidig garasje på 50 m2. Til sammen gir 
det en grad av utnytting på 12 % BYA. 

 

 
 
Felt B7 omfatter omsøkt eiendom og eiendommen gnr 61 bnr 231 som ligger 
nord for omsøkt eiendom. Det er regulert en adkomst fra sør. Kjørevegen som 
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utgjør denne adkomsten er eid av kommunen og den går fram til 
eiendomsgrensen til 61/25. Områdereguleringsplanen fastsetter ikke eksplisitt 

hvilke eiendommer eller felt denne adkomsten gjelder. Dette er en videreføring 
av regulert adkomst til omsøkt eiendom 61/27 i tidligere reguleringsplan. Den 
øvrige eiendommen innenfor felt B7, 61/231 har ikke tinglyst veirett over 

eiendommen 61/27, den har veirett over eiendommen 61/33 som ikke omfattes 
av områdereguleringsplanen.  

 
Utnyttelsesgrad for feltet er regulert til 65 % BRA og høyde 2-3 etg. Det er ikke 
fastsatt byggegrenser i områdereguleringsplanen. I henhold til 

områdereguleringsplanens bestemmelse nr. 4.1 tillates det etablering av 
boligbebyggelse med tilhørende utearealer innenfor området. 

 

 
 
En del av eiendommen mot jernbanen er regulert til grønnstruktur, felt G2. I 

henhold til områdereguleringsplanens bestemmelse nr. 6.1 skal grønnstrukturen 
utformes slik at det kan tas i bruk som del av overordnet overvannshåndtering 
og tjene som flomvei i områdene. Det skal etableres gjennomgående tursti langs 

grønnstrukturen. Mot jernbanen skal det etableres sikre og sammenhengende 
gjerder med høyde på minimum 1,8 m. Det skal også etableres skjøtselsplan for 

drift av området. 
 
For felt B7 gjelder følgende rekkefølgekrav gitt i bestemmelse 2.2.1.: 

- SKV14: Kryssutbedring Fv152/ Langbakken inkl. Holdeplass for buss 
- SKV19/S F19/SS19: Fortau og sykkelvei med fortau langs Brekkeveien, 

inkl. Justert veibane, fra Akersveien til Søråsveien 
- SGS21: Snarveien mellom Langbakken og Idrettsveien 
- G1: Grøntområde, overvannsløsninger, samt gjerde langs jernbanen 

Langbakken 
- #3: Områdelekeplass i felt B3-B5-BAA 

- Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, Parsell Ås stasjon 
- Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, Parsell 

Hogstvedtveien 

 
Eiendommen var tidligere omfattet av Reguleringsplan for Sentrum øst (R-52). 

Dette er en eldre reguleringsplan og bestemmelsene om utnyttelsesgrad og 
høyde var erstattet av kommuneplanens bestemmelser. 

 
Avgrensning av hva som skal behandles 
Dette vedtaket behandler kun søknad om dispensasjon fra krav om 

detaljregulering, bestemmelse nr. 2.1. Kommunedirektøren mener at det er 
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hensiktsmessig å kun behandle denne dispensasjonssøknaden først, da dette er 
en prinsipiell sak. Videre saksbehandling vil være avhengig av at det innvilges 

dispensasjon fra kravet om detaljregulering. Behandling av søknad om 
dispensasjonen fra rekkefølgekravene i områdereguleringsplanens bestemmelse 
2.2 forutsetter en innvilget dispensasjon fra plankravet. Søknad om dispensasjon 

fra rekkefølgekrav vil bli behandlet dersom det blir aktuelt etter en eventuell 
innvilgelse av dispensasjon fra plankravet. 

 
Behov for uttalelse fra regionale myndigheter 
Denne saken er kun en dispensasjonssøknad fra plankravet i 

områdereguleringsplanen. Dispensasjonssøknaden krever derfor ikke uttalelse 
fra regionale myndigheter. Forhold knyttet til avstand til jernbane og vei avklares 

med relevante myndigheter i forbindelse med en eventuell byggesak. 
 

Nabomerknader 
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. §19-1 
jf. 21-3, og det er innkommet merknader fra naboer/gjenboere på følgende 

gnr/bnr:  
- 61/33,  

- 61/231  
- 61/259 
- 61/2 - Ås kommune, Eiendomsavdelingen.  

 
Merknadene går i hovedsak ut på følgende: 

- Regulert adkomst til eiendommen må, slik flere naboer ser det, forstås 
som å være adkomsten til hele felt B7. 

- En grunnflate på 150 m2 fremstår etter naboens syn som voldsomt i 

forhold til omkringliggende bebyggelse. 
- Dispensasjonen vil få konsekvenser for 61/231, den andre eiendommen 

omfattet av felt B7. Det bes om at det tas hensyn til denne tomten i 
vurderingen av dispensasjonssøknaden. Eier av 61/231 mener at felt B7 
burde reguleres under ett. 

- Det påpekes at type bebyggelse som er tiltenkt felt B7 i følge 
planbeskrivelsen er konsentrert småhusbebyggelse, ikke åpen 

småhusbebyggelse. 
- Naboene ønsker å få uttale seg om vilkårene som stilles ved eventuell 

innvilgelse av dispensasjon. 

- Nabo mener at det ikke bør gis dispensasjon fra en nylig vedtatt plan. 
- Naboene forstår søknaden slik at det planlegges å bygge i tråd med 

utnyttelsen gitt i områdereguleringsplanen, og mener at det da ikke er 
noen grunn til å slippe kravet om regulering. 

- Nabo mener at forhold knyttet til adkomsten og hensyn til avfallsbeholdere 

til sameie på 61/259 må ivaretas. 
- Ås kommunes eiendomsavdeling ber om mer detaljert begrunnelse for 

dispensasjonssøknaden. 
 
Søkers tilsvar: 

- En adkomst til 61/231 over omsøkt eiendom er uheldig da det vil ta opp 
mye areal til kjøreareal. 

- Boligen kan harmonere med omkringliggende bebyggelse selv om 
grunnflaten er 150 m2. 
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- Tiltakshaver ønsker kun å bygge en bolig til seg selv, ikke utvikle hele 
tomten. Eiendommen 61/231 kan alternativt reguleres sammen med felt 

B5. 
- I planbeskrivelsen står det at bebyggelsen i B7 kan være konsentrert 

bebyggelse, ikke at den skal være det. Når det gjelder krav til utforming 

fremgår det i planbeskrivelsen at estetikk og tilpasning til nabobebyggelse 
skal tillegges stor vekt. 

- Relevante føringer i områdereguleringsplanen vil følges selv om det søkes 
om dispensasjon. 

- Det er uforholdsmessig omfattende å regulere for å bygge en enebolig. En 

reguleringsprosess er mer tidkrevende og ressurskrevende for kommunen. 
Kostnader har ikke vært et argument for dispensasjonssøknaden. 

- Adkomsten vil bli utbedret og utformet i dialog med sameiet på 61/259.  
- Søknaden ble revidert for å svare ut Ås kommunes anmodning om mer 

detaljert redegjørelse. 
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon fra krav om detaljregulering 

 
Om hensynet bak bestemmelsene 

Søker redegjør for at tiltaket ikke vil være i strid med de overordnede 
intensjonene i områdereguleringsplanen. Når det gjelder arealutnyttelse utgjør 
omsøkt tiltak en vesentlig lavere utnyttelse enn det tilrettelegges for i 

områdereguleringsplanen. Søker viser til at tiltaket ikke vil være til hinder for en 
utnyttelse i tråd med områdereguleringsplanen i framtiden. 

Videre redegjør søker for planens intensjon når det gjelder utforming av tiltak og 
grønnstruktur slik det fremgår av planbeskrivelsen.  
 

Når det gjelder adkomsten til eiendommen viser søker til at regulert adkomst sør 
for felt B7 er en videreføring av regulert adkomst i tidligere reguleringsplan som 

nå er erstattet. Det omsøkte tiltaket vil benytte regulert adkomst. Da 
tiltakshaver også er eier av 61/25 er de privatrettslige forholdene i orden. Søker 
redegjør videre for at B7 består av to eiendommer, omsøkt eiendom 61/27 og 

eiendommen 61/231 som også er ubebygd. Da 61/231 ble fradelt ble det tinglyst 
veirett til eiendommen over 61/33. Eiendommen har ikke tinglyst veirett over 

61/27. Søker viser til at det er uaktuelt for tiltakshaver som eier av 61/27 å gi 
veirett over sin eiendom til 61/231. 
 

Fordeler og ulemper 
Søker mener at det er følgende fordeler ved å innvilge dispensasjon fra plankrav: 

- Tiltaket er ikke til hinder for fremtidig utnyttelse i tråd med 
områdereguleringsplanen, som vist på vedlagt illustrasjon. 

- Tiltaket er i tråd med arealformålet boligformål. 

- Tiltaket vil harmonere med eldre nabobebyggelse som inngår i området 
rundt Gamleveien som skal vurderes for bevaring.  

- Tiltaket medfører ikke endring eller behov for å regulere adkomst. 
- Tiltaket kommer ikke i konflikt med sykkelvei/fortau langs Langbakken. 
- Tiltaket er ikke til hinder for at eiendommen vil kunne detaljreguleres på 

et senere tidspunkt. 
- Tiltaket vil ikke hindre utvikling på andre eiendommer i området. 

- Søker har vært i kontakt med Viken Fylkeskommune og Bane Nor SF og de 
hadde ikke merknader til saken. 
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Søker peker på at en mulig ulempe ved å innvilge dispensasjonene er at 
allmennheten ikke har adkomst til grøntområdet langs jernbanen uten å 

detaljregulere. Søker skriver at tiltakshaver er positiv til å etablere en sti til 
grøntområdet som en fortsettelse av adkomstveien i sørlige del av eiendommen. 
Søker foreslår at dispensasjon kan gis på vilkår av at allmenheten sikres 

adkomst til grøntområdet langs jernbanen. 
 

Kommunedirektørens vurdering 
Det er som nevnt over kun søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering 
som behandles i denne saken. 

 
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.» 
 

For at en dispensasjon skal kunne gis, er det første vilkåret at hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl § 19-2 
annet ledd. Det andre vilkåret er at det skal foreligge kvalifisert overvekt av 

fordeler ved å gi en dispensasjon. I tillegg skal det foretas en vurdering om 
dispensasjon kan innvilges. 

 
Dersom omsøkt dispensasjon ikke medfører at hensynene bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt, men bare tilsidesatt, må kommunen i tillegg foreta en 

konkret vurdering av om fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene. Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn (allmenne 

interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter som her tillegges 
vekt. 
 

Vurdering av vilkår 1: Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres skal ikke bli 
vesentlig tilsidesatt 

Hensynet bak bestemmelsen om krav om detaljregulering er å sikre at det blir 
utarbeidet en reguleringsplan for hvert delområde som fastsetter rammene for 
ønsket bruk av arealene i tråd med områdereguleringsplanen. 

Områdereguleringsplanen er overordnet og har en lav detaljeringsgrad. Det 
stilles krav om detaljregulering fordi områdereguleringen ikke tar stilling til alle 

forhold av betydning. 
 
Søker grunngir sin dispensasjonssøknad med at byggingen av en enebolig ikke 

vil hindre fremtidig utvikling og detaljregulering av eiendommen i tråd med 
utnyttelsesgraden som er angitt for feltet i områdereguleringsplanen. 

Kommunedirektørens syn er at selv om oppføringen av eneboligen ikke hindrer 
at eiendommen i fremtiden kan utnyttes i tråd med områdereguleringsplanen, vil 
oppføring av en enebolig uten å detaljregulere legge føringer og begrensninger 

for en fremtidig detaljregulering.  
Områdereguleringsplanen har ikke detaljerte bestemmelser for dette feltet og 

det er flere forhold som skal avklares gjennom en detaljregulering. Dette gjelder 
for eksempel byggehøyde, byggegrenser, forhold til bygde omgivelser og 
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grønnstruktur, samt spesifisering av rekkefølgekrav gitt i 
områdereguleringsplanen. 

 
Søker påpeker videre at tiltaket ikke er i strid med arealformålet bolig, og at det 
ikke er nødvendig å endre adkomst da regulert adkomst til eiendommene ligger 

inne i områdereguleringsplanen. Etter søkers syn er det uforholdsmessig 
omfattende å regulere tomten for å bygge en enebolig, og søker påpeker at en 

reguleringsprosess er mer tidkrevende og ressurskrevende for kommunen.   
 
Kommunedirektøren har forståelse for at det kan virke uforholdsmessig å kreve 

reguleringsplan for å oppføre en enebolig på en eiendom som tidligere har vært 
avsatt til småhusbebyggelse. Dette er heller ikke et felt hvor det er lagt opp til 

høy utnyttelse og oppføringen av en enebolig vil ikke innebære en vesentlig 
reduksjon av antall boenheter som i fremtiden kan oppføres på eiendommen.  

Plankravet i områdereguleringsplanen er imidlertid klart uttrykt som et skal krav, 
uten unntak eller åpning for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Plankravet gjelder 
for alle tiltak uansett omfang. Dersom kommunen ønsket det kunne en lagt inn 

en bestemmelse som åpnet for en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, men 
det har kommunestyret ikke valgt å legge inn i områdereguleringsplanen. 

 
Kommunens anledning til å gi dispensasjon kan ses som en sikkerhetsventil 
eksempelvis i tilfeller der en plan får utilsiktede virkninger, så lenge søknaden 

oppfyller vilkårene for å gi dispensasjon. Denne saken gjelder imidlertid en nylig 
vedtatt plan og etter kommunedirektørens syn tilsier det at terskelen for å 

innvilge dispensasjon bør være høy. Dispensasjon fra plankravet kan bidra til å 
undergrave områdeplanens betydning. Det er opp til hver enkelt grunneier 
innenfor områdeplanen å bestemme når en vil utvikle egen eiendom. Plankravet i 

områdereguleringsplanen innebærer likevel at når grunneiere ønsker å gjøre 
tiltak på sin tomt må det skje i tråd med områdeplanens føringer for å sikre 

utvikling slik offentlige myndigheter har planlagt. 
 
En dispensasjon vil alltid tilsidesette hensynet bak en bestemmelse, spørsmålet 

er om det blir vesentlig tilsidesatt. Blir det vesentlig tilsidesatt har ikke 
kommunen hjemmel for å innvilge dispensasjonen. En eventuell innvilgelse av 

dispensasjon i denne saken krever at det stilles en rekke vilkår for å avklare 
rammene for oppføring av eneboligen. Det vil gjelde for eksempel byggehøyder, 
byggegrenser, utnyttelsesgrad og forhold til omkringliggende bebyggelse. Dette 

er nettopp forhold som områdereguleringsplanen legger opp til at skal avklares 
gjennom detaljregulering. Behovet for omfattende vilkår synliggjør etter 

kommunedirektørens vurdering at det her er viktige momenter som bør avklares 
gjennom en planprosess og ikke gjennom en dispensasjon. Videre taler dette for 
at hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge dispensasjon. 
 

Vurdering av vilkår 2: Fordelene skal være større enn ulempene 
Da det er kommunedirektørens vurdering at hensynene bak bestemmelsen vil bli 
vesentlig tilsidesatt, er det i utgangspunktet ikke nødvendig å vurdere hvorvidt 

det i tillegg foreligger overvekt av fordeler fremfor ulemper ved innvilgelse av 
dispensasjon. Dispensasjonssøknaden kan avslås på bakgrunn av det første 

vurderingspunktet om vesentlig tilsidesettelse.  
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Kommunedirektøren har likevel vurdert det søker mener er fordeler ved å 
innvilge dispensasjon. Flere av forholdene som er listet opp i søknaden som 

fordeler er forhold som uansett må være oppfylt for at ikke hensynet bak 
bestemmelsen skal bli vesentlig tilsidesatt. Kommunedirektøren mener at det 
kun er punktet om at tiltaket vil harmonere med eldre nabobebyggelse som kan 

anses som en direkte fordel med å tillate enebolig på eiendommen. Dette er 
likevel et forhold som også skal vurderes og ivaretas gjennom en planprosess. 

 
Konklusjon - vurdering om dispensasjon kan innvilges 
Kommunedirektøren har foretatt en vurdering av vilkårene for å innvilge 

dispensasjon etter pbl. § 19-2. Vilkårene for å innvilge dispensasjon 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 dispensasjon. Dispensasjon 

kan derfor ikke innvilges. 
 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser 
Ingen 
 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- 

og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble 
mottatt. 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. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens 

dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 
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Alternativ innstilling 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Hovedutvalget for 
teknikk og plan (HTP) dispensasjon fra Områdereguleringsplan for Ås 

Sentralområde (R-287) bestemmelse nr. 2.1 vedrørende krav om 
detaljreguleringsplan på gnr. 61 bnr. 27.  

 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 
- Tiltaket prosjekteres etter kommuneplanens bestemmelse § 18. 

- Tiltaket må prosjekteres slik at det i form og volum harmonerer med 
bebyggelsen på Langbakken 2 og 4. 

- Tilgangen for allmennheten til grøntområdet skal sikres med sti over 
eiendommen. Dette skal sikres gjennom en tinglyst servitutt på eiendommen. 
- Tiltaket skal ikke hindre overvannsløsninger og ferdsel innenfor området 

regulert til grønnstruktur. 
 

Rekkefølgekravene gitt i Områdereguleringsplan for Ås Sentralområde (R-287) 
gjelder selv om det gis dispensasjon fra krav om detaljreguleringsplan. 
 

Utvalgets begrunnelse: 
(Skriv inn her) 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser 

Ingen  
 
Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- 
og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag vedtaket ble 

mottatt. 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. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens 
dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 

 


