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Gnr 53 Bnr 1 - Brekkeveien 50 - Søknad om fradeling og 
sammenføyning av parsell  
 
Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/00718-14 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.08.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 
dispensasjon fra deleforbudet i LNF A-område, jf. kommuneplanbestemmelsene § 
14.  
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

 Begge parseller skal fortsette å benyttes til LNF-A formål.  

 Fradelt parsell bestående av jord og skog sammenføyes med nabobruket 
Sandsgård gartneri gnr. 53 bnr. 4 og gnr. 53 bnr. 38.  

 Akershus Fylkeskommune skal underrettes ved tiltak i området utover den 
bruk som arealet har i dag. 

 
Ås, 12.08.2014 
 
Trine Christensen                                               Arve Bekkevard 
Rådmann                                                           for Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad om fradeling og sammenføyning av parsell , 1a. Søknadsskjema , 1b. 
Situasjonskart 1:2000, 1c. Situasjonskart 1:1000, 2. Aktuelle 
kommuneplanbestemmelser, 3. Nabobemerkninger, 4. Søkers tilsvar til 
nabobemerkninger , 5. Vurdering fra Landbrukskontoret i Follo , 6. Uttalelse fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 7. Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune, 8. 
Innspill til kommuneplanrullering 53 1, 9. Kommentarer til innspill fra nabo 53 49 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige saksdokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Bygghuset AS v/Steinar Kvistad 
Solveig Slotsvik Brekke 
 
 

SAKSUTREDNING: 
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Sammendrag: 
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen har mottatt søknad om fradeling og 
sammenføyning av parsell på gnr. 53 bnr. 1 i brekkeveien 50 (vedlegg 1). Søker er 
Bygghuset AS ved Steinar Kvistad på vegne av hjemmelshaver Solveig Slotsvik 
Brekke. Parsell markert grønn på situasjonskart er tenkt fradelt tunet markert gult på 
situasjonskart (vedlegg 1 b). Parsellen skal deretter sammenføyes med eiendommen 
på gnr./bnr. 53/58 og 53/4 (Sandsgård gartneri).  
 
Fakta i saken: 
Eiendommen er uregulert og omfattes av kommuneplanbestemmelsene. 
Eiendommen er disponert til landbruks- natur, - og friluftsområde (LNF), underformål 
A (vedlegg 2). Det følger av planbestemmelsene kapittel 2 § 14 at tomtefradeling kun 
tillates i konkrete områder underlagt LNF B-formål. Da eiendommen faller inn under 
LNF A-formål er det således ikke tillatt med fradeling, og det søkes derfor om 
dispensasjon fra deleforbudet.  
 
Vurdering: 
Dispensasjonssøknaden 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.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak 
kommuneplanbestemmelsene tillegges stor vekt. Pbl § 19-2 har en høyere terskel for 
å gi dispensasjon enn den tidligere plbl. § 7 og forarbeidene legger opp til at det ikke 
er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må i stedet være en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Hensynene bak deleforbudet innenfor kommuneplanens LNF-A-formål er først og 
fremst å forhindre at verdifulle landbruks- og skogsarealer blir delt opp og nedbygd.  
 
Nabo på gnr. 53 bnr. 49 ytrer i sin merknad bekymring for at tidligere LNF-område nå 
skal bebygges med boliger og således benyttes til boligformål (vedlegg 3). Dette ville 
være i strid med hensynet bak kommuneplanbestemmelsen.  
 
Til dette svarer søker at saken kun gjelder deling av eiendom, og ikke endring av 
bruksformål (vedlegg 4). Rådmann slutter seg til dette. Det er ikke søkt om endring 
av bruksformål. Likevel presiseres det at de samme hensyn må tas i betraktning 
også ved vurdering av delesøknaden, følgelig å forhindre at landbruksarealer blir delt 
opp og nedbygd.  
 
I denne konkrete saken er hensynet til jordbruk og skogbruk grundig vurdert i 
forbindelse med egen behandling etter jordloven § 12. Landbrukskontoret i Follo 
fattet 09.04.2014 følgende vedtak (vedlegg 5):  
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«Landbrukssjefen samtykker i deling etter jordloven av eiendommen Brekke Nordre 
gnr. 53 bnr. 1 for fradeling av tunet som omsøkt. Det forutsettes at resteeiendommen 
bestående av jord og skog selges som tilleggsareal til nabobruket Sandsgård gartneri 
gnr. 53 bnr. 4 og gnr. 53 bnr. 58.» 
 
Landbrukskontoret i Follo stiller seg således positiv til deling av tomten. Det positive 
vedtaket etter jordloven tilsier at ytterligere vurderinger av hensynene til landbruket er 
unødvendig, da landbrukskontorets vurdering er basert på dybdekompetanse innen 
feltet og derfor må anses som dekkende.  
 
Etter at landbrukskontoret fattet vedtak etter jordloven ble delesøknaden oversendt til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus Fylkeskommune til uttalelse.  
 
Fylkesmannen uttalte blant annet følgende (vedlegg 6):  
«Fylkesmannen viser til at Ås kommuneplan er under rullering, og at en eventuell 
dispensasjon kan føre til en bit for bit utbygging.(..) I følge rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal det tilstrebes klare 
grenser mellom boligområder og LNF-områder. I denne saken legger vi til grunn at 
begge parseller fortsatt skal være LNF-områder og ikke omdisponeres til 
boligformål.»  
 
Rådmann forsikrer om at en «bit for bit utbygging» er svært uønsket også fra 
kommunens ståsted. Ansvarlig søker har imidlertid som del av sin søknad vektlagt at 
restarealet skal fortsette å benyttes til LNF-A formål, og dette legges til grunn og 
forutsettes for videre behandlingen av delesaken.  
 
Fylkesmannen konkluderer med følgende:  
«Fylkesmannen støtter kommunens landbruksfaglige kompetanse og kommunens 
foreløpige vurdering. Dersom kommunen vurderer å gi dispensasjon, forutsetter 
Fylkesmannen at det settes vilkår som sikrer nasjonale og regionale føringer for 
jordvern og om økt matproduksjon.»  
 
Akershus Fylkeskommune uttalte følgende:  
«Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser 
og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom kommunen mener at 
vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, har 
fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.»  
 
Det er dermed klart at verken Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller Akershus 
Fylkeskommune har innvendinger i delesaken. Rådmann finner derfor å kunne 
behandle søknaden som normalt i lys av bestemmelsen i pbl. § 19-2 og nasjonale og 
regionale landbruksinteresser.    
 
Rådmann kan ikke se at det er andre samfunnsmessige hensyn som tilsidesettes 
ved at dette arealet blir tilleggsareal til eiendommene gnr./bnr. 53/58 og 53/4. 
Restearealet skal fortsette å benyttes til det samme formål, følgelig LNF-A.  
En eventuell endring av bruksformålet vil derfor ikke bli tatt stilling til her, og må om 
så blir tilfellet vurderes ved neste kommuneplanrullering.  
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Rådmann konkluderer med at dispensasjon i dette tilfellet ikke i vesentlig grad vil 
tilsidesette hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra.  
 
Videre må det, i henhold til pbl. § 19-2 andre ledd, andre punktum, vurderes om 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Ulemper ved innvilget dispensasjon er naturligvis at kommuneplanens 
planbestemmelser blir uthulet. Dispensasjon vil klart undergrave planens 
styringsverdi og rettsvirkning, jf. pbl. § 11-6. Dette taller isolert sett mot dispensasjon.  
 
Søker vektlegger imidlertid at det aktuelle restarealet på Nordre Brekke på grunn av 
gode topografiske forhold vil egne seg godt som alternativ for det areal gartneriet 
mistet høsten 2013. Området vil passe godt som driftsareal for gartneriet, og vil 
fungere som et økonomisk fordelaktig tilskudd til bedriften.  
 
Videre vektlegger søker at restarealet som søkes tillagt gartneriet vil gå naturlig inn i 
denne eiendommen og bevare god arrondering.  
 
Rådmann slutter seg til søkers argumenter. Selv om dispensasjon medfører at 
kommuneplanbestemmelsene og dermed deleforbudet blir undergravet er det i 
denne saken snakk om fordeler som klart veier tyngre enn ulempene. Som 
landbrukskontoret anfører vil omsøkt deling være i tråd med ønsket om 
rasjonalisering av landbruket og en utvikling mot større eiendommer. Bruksformålet 
vil bli ivaretatt slik som før, og gartneriet vil få nye ressurser til rådighet.  
 
For ordens skyld finner rådmann likevel grunn til å avklare et forhold som gjorde seg 
gjeldende etter at søknad var innsendt til bygg- og geodataavdelingen: 
 
Bygg- og geodataavdelingen ble informert om innspill til kommuneplanrullering 
vedrørende omsøkt eiendom og naboeiendom. 
I innspillet søkes det blant annet omdisponering av eiendommen 53/1 fra LNF-formål 
til boligformål (vedlegg 8).  
 
Nabo på gnr. 53 bnr. 49 ytret på dette grunnlag bekymring for hva som faktisk er 
hensikten med fradelingen og sammenføyningen på lang sikt (vedlegg 9). Han frykter 
at området etter hvert vil bli brukt til helt andre formål enn LNF, eksempelvis 
boligbygging.  
 
Til dette svarer rådmann følgende:  
Innspillet til kommuneplanrullering vedrørende gnr. 53 bnr. 1 bygger på en 
privatrettslig intensjonsavtale mellom et arkitektfirma og grunneier på 53/1. Firmaet 
som fremmer innspill har fått fullmakt til dette på vegne av grunneier. Grunneier var 
imidlertid ikke kjent med at firmaet nå har fremmet innspill til kommuneplanen.  
Rådmann vurderer det slik at det er tale om to ulike forhold:  
 
 

1. Delesaken, hvor grunneier presiserer at eiendommen skal fortsette å benyttes 
til LNF-formål.  

2. Innspill til kommuneplanrullering hvor arkitektfirmaet vil omdisponere 
eiendommen til boligformål.  
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Rådmann behandler delesaken separat, ut ifra de opplysninger som følger vedlagt 
delesøknaden.  
 
Omdisponering til boligformål vil derimot bli behandlet ved kommuneplanrulleringen, 
og rådmann vil således kun forholde seg til fradeling og sammenføyning av 
eiendommen der arealformålet vil forbli LNF.  
 
Landbrukssjefen i Ås kommune uttaler videre følgende om forholdet:  
«Som grunnlag for vurderingen er det tatt utgangspunkt i gjeldende 
kommuneplanstatus, som er LNF-område. Det er forutsatt at framtidig bruk av 
arealene er landbruk som beskrevet av søker. At det i etterkant er kommet innspill 
om endret bruk av arealene i forbindelse med rullering av kommuneplanen endrer 
ikke landbrukssjefens vurdering eller konklusjon i saken. Ved behandling av konkrete 
saker må vi ta utgangspunkt i arealstatus i gjeldende kommuneplan, ikke ut fra 
ønsker fra grunneiere, eiendomsutviklere eller andre. Omtalte innspill er et privat 
innspill til kommuneplanrulleringen. Det vil være en omfattende politisk prosess som 
eventuelt vil ligge bak en endring av formålet med området i framtidig kommuneplan. 
Vurderingene om framtidig arealbruk i en kommuneplanprosess vil være uavhengig 
av eierforholdene til de ulike eiendommene i de aktuelle områdene.» 
 
På dette grunnlag finner ikke rådmannen grunn til å vektlegge innspillet til 
kommuneplanrulleringen i vurderingen av dispensasjonssøknaden.  
 
Rådmann opplyser imidlertid om at nabo på gnr. 53 bnr. 49 (og øvrige naboer) har 
mulighet til å fremme «kontrainnspill» til kommuneplanrulleringen, dersom det ikke er 
ønskelig at eiendommen omdisponeres til annet formål, eksempelvis boligformål.  
 
Rådmann minner også om at det er satt vilkår for dispensasjonen, som skal ivareta 
landbruksinteressene og sikre nasjonale og regionale føringer for jordvern og økt 
matproduksjon. Rådmann kan ikke spekulere i fremtidige tiltak eller bruk av den nye 
eiendommen. Dersom slike forhold strider med gjeldende formål, er dette noe som 
først kan vurderes når slikt forhold oppstår. Dette ligger på grunneiers eget ansvar.  
 
Konklusjon:  
Rådmann mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. Videre vil dispensasjon i dette tilfellet ikke i vesentlig grad tilsidesette 
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd andre punktum, kan 
dispensasjon dermed gis. 
 
Rådmann presiserer at dersom fradelingen og sammenføyningen er i strid med 
eventuelle privatrettslige intensjonsavtaler som følger eiendommen, er dette et 
anliggende utenfor kommunens ansvarsområde. Fradeling og sammenføyning gjøres 
da på grunneiers egen risiko.  
 
 
Kulturminner 
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I lys av Fylkeskommunens uttalelse opplyses det om at parsellen som søkes fradelt 
ligger i et område der det er kjent mange automatisk fredete kulturminner fra tidligere 
registreringer, bl.a. på Moer er det gjort omfattende bosetningsfunn fra 
jernalderen. Rett øst for parsellen er det en bergkunstlokalitet ved Brekkeskog. 
Dersom det vil bli aktuelt med tiltak i marka utover den bruk som arealet har i dag, vil 
det kunne utløse krav om arkeologiske registreringer jf. kulturminnelovens § 9. 
Akershus fylkeskommune skal holdes underrettet om slike tiltak. 
 
Klageadgang:  
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og 
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygningsavdelingen, postboks 195, 
1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no 
 
Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket 
opprettholdes vil klagen oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.  
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