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Ås kommune – Gbnr 104/19 - Vinterbro ishall – Dispensasjon fra reguleringsplan –
Foreløpig administrativ klage

Det vises til deres brev datert 20.3.2014, og oversendelse på e-post av 13.3.2014.

Ås kommune, har i delegert vedtak av 13.1.2013, gitt rammetillatelse og dispensasjoner for 
oppføring av en ishall på eiendommen 104/19. Eiendommen er avsatt til næringsbebyggelse i 
reguleringsplan for Vinterbro næringspark og det er dispensert fra reguleringsplanen mht 
byggegrense, økt utnyttelse og reguleringsformål.

Fylkesrådmannens vurdering
Vinterbro næringspark er et område med god tilgjengelighet til overordnet stamveinett og er derfor 
velegnet for virksomheter med stort transportbehov og få besøkende, som lager- og 
industribedrifter. Det samsvarer godt med gjeldende reguleringsplan for Vinterbro næringspark 
som tillater næringsbebyggelse. Planbestemmelsene presiserer at det ikke er tillatt med butikker. 

Det er gitt dispensasjon for etablering av en ishall, som både vil ha lokal og regional bruk og får
mange besøkende og brukere. Anlegget planlegges for utleie av hallen til ishockey og annen idrett 
på is. I tillegg åpnes det for utleie og annen bruk av anlegget utenom ishockeysesongen, som også 
vil ha mange besøkende og brukere. 

Området har dårlig kollektivtilbud, ingen busser på de tidene hallen vil være mest i bruk. Denne 
type anlegg, som foreslås bygget med offentlig støtte, bør ha sentral plassering med god 
tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivt. Fylkesrådmannen mener det er meget uheldig 
om ishallen bygges i næringsområdet. Etableringen er i strid med rikspolitiske retningslinjer for 
areal og transportplanlegging og regionale føringer for etablering av publikumsrettet virksomhet, 
og vi ville ha frarådet å gi dispensasjon om saken var blitt oversendt til uttalelse.

Foreløpig administrativ klage i påvente av politisk behandling i fylkesutvalget
Etter forvaltningsloven kap. VI og plan- og bygningslovens bestemmelser § 1-9 kan 
fylkeskommunen påklage enkeltvedtak dersom vedtaket direkte berører fylkeskommunens 
saksområde. 

Fylkesrådmannen fremmer en foreløpig administrativ klage på Ås kommunes vedtak av 13.1.2013, 
om å gi rammetillatelse med dispensasjoner for oppføring av ishall på eiendommen 104/19.
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Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynet til bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal det foreligge en klar overvekt av hensyn 
som taler for dispensasjonen. Fylkesrådmannen vil mene at etablering av ishallen er en vesentlig 
endring av planens formål, som ikke kan behandles som dispensasjon. 

Saken har ikke vært oversendt berørte regionale myndigheter til uttalelse tidligere, jfr plan- og 
bygningsloven § 19-1 sier:  «--- Regionale myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i §1-8.» 
Fylkeskommunen er regional planmyndighet skulle hatt saken på høring, fylkesrådmannen mener 
det er en saksbehandlingsfeil at saken ikke ble sendt regionale myndigheter til uttalelse, og at 
vedtaket må anses ugyldig.

Konklusjon
Fylkesrådmannen fremmer en foreløpig administrativ klage på Ås kommunes vedtak av 13.1.2013, 
om å gi rammetillatelse med dispensasjoner for oppføring av ishall på eiendommen 104/19.

Saken vil bli lagt fram for fylkesutvalget med en utdypet redegjørelse for saken og begrunnelse for 
klagen. Fylkesutvalget tar i møtet 5.mai endelig stilling til om klagen skal opprettholdes eller 
frafalles.

Med vennlig hilsen

Per A. Kierulf
ass. fylkesdirektør

Einar Midtsund
rådgiver
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