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Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om deling - Dispensasjon 
 
Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/05673-6 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 
 
Rådmannens innstilling: 
Med henvisning til uttalelse fra Statens vegvesen og i medhold av 
kommuneplanbestemmelse § 14-2, første kulepunkt om krav til holdningsklasse osv., 
avslår Hovedutvalg for teknikk og miljø søknad om deling av eiendommen gnr 27 bnr 
3, Drøbakveien 135, i 2 boligtomter.  
 
 
Ås, 23.05.2014 
 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om deling datert 12.11.2013, mottatt 14.11.2013, 2. Basiskart 1: 15 000 
datert 16.01.2014, 3. Basiskart 1: 1500 datert 15.01.2014, 4. Utsnitt av 
kommuneplanens arealdel 1: 1500 , 5. Uttalelse fra Statens vegvesen datert 
18.03.2014, 6. Kommentarer til høringsuttalelse fra søker datert 21.03.2014, 7. 
Fotografier tatt langs Drøbakveien, 8. Utdrag av kommuneplanbestemmelse § 14-2, 
9. Ortofoto av 27/3 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til:  
Christian Hansen, Nyveien 16, 1430 Ås 
Statens vegvesen, region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om deling av eiendommen gnr 27 bnr 3, Vangensten, i to parseller på 
henholdsvis ca. 1900 m2 og ca. 3070 m2. Eiendommen ligger med avkjøring fra 
fylkesvei 152 som har meget streng holdning til avkjørsler. 
Statens vegvesen motsetter seg søknaden om deling av 27/3 i uttalelse til saken. 
 

 
Over: 
Situasjonskart som viser gnr 27 bnr 3, Drøbakveien 135 ca. 600 m vest for E6 
 
Bakgrunn og fakta i saken: 
Christian Hansen har på fullmakt fra eier Asbjørn Hansen, søkt om deling av 
boligeiendommen gnr 27 bnr 3, Vangensten, Drøbakveien 135, se vedlegg 1. Tomta 
er på 4 970 m2 og er i henhold til kommuneplan for Ås 2011-2023 disponert til 
landbruk-, natur og friluftsformål LNF, underformål b; areal for spredt bolig-, fritids- 
eller næringsbebyggelse, se vedlegg 2 og 4. Eiendommen ligger for øvrig innenfor 
hensynssone for bevaring av natur- og kulturmiljø.  
 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca. 1900 m2, som gir en gjenværende parsell på 
ca. 3070 m2, se vedlegg 3. I følge kommunebestemmelse § 14-2, annet kulepunkt, 
tillates fradeling i flere skolekretser inkludert Brønnerud med forutsetning om at disse 
ligger langs veier med holdningsklasse lite eller mindre streng. Fylkesvei 152, 
Drøbakveien, er derimot kategorisert med holdningsklasse meget streng som 
innebærer at veien skal være tilnærmet avkjørselsfri og at utvidet bruk av 
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eksisterende avkjørsler ikke godkjennes uten vedtatt reguleringsplan, 
kommuneplanbestemmelse §14.1,underformål b, tredje kulepunkt. Den fradelte 
parsellen er tenkt å skulle ha egen avkjørsel fra privatvei.  
 
Det ble søkt om tilsvarende fradeling i 1999, og kommunen konkluderte i politisk 
behandling i sin saksutredning at det den gang ikke forelå særlige grunner til å skulle 
dispensere fra kommuneplanen som den gang ikke åpnet for fradeling på denne 
eiendommen. Politikerne omgjorde administrasjonens innstilling og gikk inn for 
deling. Vedtaket ble deretter påklaget av Statens vegvesen, politikerne tok ikke 
klagen til følge, og saken havnet hos Fylkesmannen som ga vegvesenet medhold og 
opphevet kommunens politiske vedtak i brev datert 27.06.2000. 
 
Søknaden ble også denne gang oversendt Statens vegvesen med følgebrev datert 
16.01.2014. I sin høringsuttalelse av 18.03.2014, se vedlegg 5, motsetter vegvesenet 
seg deling av eiendommen og oppsummerer som følger: 
 

 Tiltaket anses å være i strid med kommuneplanens holdningsklasse for 
fylkesveier som har meget streng holdning,  

 En deling av eiendommen betraktes å være i strid med rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) for samordnet areal -og transportplanlegging (ATP) og 
ikke i tråd med føringene i gjeldende kommuneplan. 

 Statens vegvesen bemerker dessuten at det vil være stor risiko for barn å 
krysse fylkesveien for å komme til gang- og sykkelvegen (busslommen, vår 
bemerkning) på motsatt side. 

 
Generelt ber Statens vegvesen kommunen om å unngå å gi tillatelse til oppføring av 
bolig på eiendom som ligger slik til at det blir behov for å krysse fylkesveg som har 
fartsgrense 50 km/t eller mer av hensyn til trafikksikkerheten for barn.  
 
Når det gjelder forholdet til RPR bør utbyggingsmønsteret planlegges slik at det 
tilrettelegges for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport slik at 
transportbehovet begrenses. Ettersom vegvesenet har merket seg en pågang av 
søknader om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra LNF til boligformål i 
dette området og anbefaler sterkt kommunen å fastholde arealdelen fremfor å legge 
opp til et utbyggingsmønster som strider mot overordnete mål for samordnet areal- 
og transportplanlegging. En dispensasjons vil dessuten lett kunne skape presedens 
som følge av likebehandling av søknader 
 
Søkers kommentarer til vegvesenets uttalelse 
Søker har kommentert vegvesenets uttalelser i brev av 21.03.2014, se vedlegg 6. 
Han mener uttalelsen til vegvesenet er feil når de hevder at barn som kan tenkes å 
bo på den omsøkte parsellen, er nødt til å krysse fv. 152 for å benytte seg av gang- 
og sykkelveien. Han forklarer hvordan forholdene er ideelle med umiddelbar atkomst 
til både gang- og sykkelvei og bussholdeplass og har lagt ved flere fotografier, se 
vedlegg 7, som viser gangfelt og avkjørsel sett både mot øst og vest, se vedlegg. 
Atkomst til den fradelte tomta er tenkt sikret ved utvidet bruk av dagens avkjørsel, og 
det hevdes at veirett vil bli tinglyst når det er gitt tillatelse til deling.  
 
Det hevdes videre at det er svært god sikt flere hundre meter i begge retninger og at 
det er liten risiko for faresituasjoner knyttet til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.  
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Det uttales også at det i senere tid er gitt tillatelse til boligbygging og utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel langs samme veistrekning og at denne saken derfor burde 
likebehandles. * Rådmannen antar at det her siktes til fradeling på gnr 16 bnr 13, 
Drøbakveien 202, der det fra Fylkesmannen ble vist til kommunens fornyete 
behandling av saken i 2009 der FM oppfattet at trafikksikkerhetsargumentet i klagen 
mer spesifikt knyttet seg til den trafikkfare som økt bilkjøring på gangveien kunne 
generere og at denne var blitt spesielt utvidet for å tilrettelegge for plass til kjøring 
med bil ettersom den aktuelle veistrekningen, atkomstveien til boligtomtene, bare 
ville bli brukt av tre i stedet for opprinnelig to eiendommer. 
 
Det angis å være gangavstand fra eiendommen gnr 27/3 til bussforbindelse langs 
E6, til skoler og øvrig nærmiljø, til næring og sentrum med videre 
kollektivforbindelser. Brønnerud skole ligger ca. 1 km fra eiendommen med trygg 
skolevei langs gang- og sykkelveien. 
 
Eiendommen hevdes avslutningsvis dessuten å være godt egnet for deling med godt 
tilrettelagt teknisk infrastruktur. Ny vannledning er lagt forbi på sørsiden av 
eiendommen, og avløpsledninger er ført fram til eksisterende bolig.  
 
Rådmannens vurdering: 
Det fremgår av dispensasjonsbestemmelsen § 19-2 at kommunen i følge plan- og 
bygningsloven kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne loven 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.  
 
Rådmannen har ikke anledning til å gi dispensasjon dersom ikke begge disse 
vilkårene er oppfylt. Videre skal det legges særlig vekt på statlige og regionale 
rammer og mål. 
 
I dette tilfellet er området i henhold til kommuneplan for Ås 2011-2023, bestemmelse 
§ 14 avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområde, underformål b, areal for spredt 
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (plan- og bygningsloven § 11-11, andre 
punkt). De generelle hensynene bak formålsbestemmelsen er å legge til rette for 
fradeling av tomt inntil eksisterende boligbebyggelse inntil 9 nye boenheter i 
Brønnerud krets i planperioden, med forutsetning om at disse ligger langs veier med 
holdningsklasse lite eller mindre streng, se vedlegg 8.  
 
Videre skal tiltak plasseres og utformes slik at de passer best mulig inn i 
kulturlandskapet, herunder innpassing i eksisterende bygningsmiljø, ikke hindrer 
allmenn ferdsel, ikke skader viktig biologisk mangfold og ikke er i konflikt med 
hensynet til bevaring av dyrket mark og kulturlandskapet.  
 
Det er i dette tilfellet ikke søkt spesielt om dispensasjon fra den aktuelle 
kommuneplanbestemmelsen, § 14, punkt 2, kulepunkt 1. Vi velger imidlertid å 
betrakte søkers brev av 31.03.2014 med kommentarer til uttalelsen fra Statens 
vegvesen, som en utdyping av forhold som taler for at det bør gis dispensasjon. 
Rådmannen har dessuten orientert søker om at innsendt materiale er tilstrekkelig for 
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å kunne opplyse saken på en god måte og er for øvrig gjort kjent med at 
vegvesenets uttalelse tillegges stor vekt.  
 
Med henvisning til vegvesenets bemerkninger til søknaden, se over, betinger også 
rådmannens vurdering av søknaden, en drøfting av dispensasjonsspørsmålet i lys 
sett i forhold til begrunnelsen for bestemmelsen søknaden betinger at det 
dispenseres fra. Kommuneplanbestemmelse § § 14-2, 1. kulepunkt som forutsetter at 
nye avkjørsler ligger langs veier med holdningsklassen lite eller mindre streng, og at 
nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende, kun tillates i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan. En fradeling på eiendommen gnr 27 bnr 3 vil i dette tilfellet klart 
fravike kommunens rammeplan for avkjørsler, rikspolitiske retningslinjer om 
samordnet areal- og transportplanlegging og overordnete prinsipper om 
trafikksikkerhet for barn og unge. 
 
Søker har på sin side hevdet av trafikksikkerheten er ivaretatt nettopp gjennom 
opparbeiding av gang- og sykkelveien på sørsiden av fylkesvei 152, og mener 
kryssing er like godt ivaretatt her som lenger vest, se over *. Kommunen kan være 
enig i at dette gjelder trafikksikkerheten på nordsiden av Drøbakveien, men velger 
likevel å støtte vegvesenets argumenter om at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt gjennom en dispensasjon. I dette tilfellet er det derfor ikke 
nødvendig å vurdere hvorvidt det i tillegg foreligger en overvekt av fordeler fremfor 
ulemper ved en dispensasjon, og kommunen kan avslå dispensasjonssøknaden uten 
å vurdere hvilke konkrete hensyn som ligger bak planen eller reguleringsformålet det 
dispenseres fra. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Med henvisning til kommuneplan for Ås 2011-2023, arealdelen, og til 
saksutredningen, avslår Rådmannen søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelse § 14-2, første kulepunkt i forbindelse med søknad om 
fradeling av boligtomt fra gnr 27 bnr 3, Drøbakveien 135. Vedtaket kan på klages. 
 
 
 
 
 
 


