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Gnr 113 Bnr 2 - Breivoll gård - Nytt aktivitetshus - Søknad om 
rammetillatelse  
 
Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/01796-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato   
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø innvilger søknad om midlertidig dispensasjon til 

oppføring av aktivitetshall på gnr. 113, bnr. 2 – Breivoll gård. Dispensasjon er 
innvilget i medhold av pbl. § 19-3 og gjelder i fem år fra vedtakets ikrafttredelse. 
Midlertidig dispensasjon gis på følgende vilkår:  

 Tilråding i lys av vernebestemmelser fra Akershus Fylkeskommune ved 
kulturavdelingen. 

 Bygningen skal oppføres med tilsvarende rødfarge som opprinnelig 
låvebygg. 

2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av aktivitetshall innvilges i medhold av 
pbl. § 20-1 første ledd bokstav a).  
 

 
 
Ås, 23.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
2. Søknad om tillatelse til tiltak m/tegninger , 3. Reguleringsbestemmelser, 1. Søknad 
om midlertidig dispensasjon 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saksmappen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
IPD Norway AS v/Leif Arne Bratlie 
Brunstad Kristelige menighet Oslo og Akershus 
 

SAKSUTREDNING: 
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Sammendrag: 
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen har mottatt søknad om midlertidig 
dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av aktivitetshall på gnr. 113 bnr. 2 på 
Breivoll gård (vedlegg 1 og 2). Søker er IPD Norway AS ved Leif Arne Bratlie på 
vegne av tiltakshaver Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo ved Morten 
Stadven. Omsøkt aktivitetshus skal erstatte nylig revet låvebygg, og skal oppføres 
med det samme fasadeuttrykket som opprinnelig bygg.  
 
Fakta i saken:  

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Breivoll, plan R-233 (vedlegg 3), og er 

disponert til område for offentlig formål. Området er også markert som 

spesialområde, for bevaring av bygninger og anlegg.  

 

Opprinnelig låvebygg på eiendommen er revet som følge av langvarig forfall. 

Tiltakshaver ønsker å oppføre et tilnærmet identisk bygg med et annet bruksformål 

enn tidligere, følgelig en aktivitetshall med låveutseende.  

 

Rådmannens vurdering: 
 
Offentlig arealformål – dispensasjon 
Eiendommen er som nevnt disponert til offentlig arealformål. Betegnelsene offentlig 
arealformål blir brukt for å karakterisere ulike sider ved allmenhetens adgang til areal 
som det offentlige legger beslag på, i denne saken altså områder underlagt 
kommunalt eierskap.  
 
Dette innebærer at oppføring av nybygg skal være tilrettelagt for det offentlige, og 
dermed ikke være til privat bruk eller drift.  
 
Omsøkt bygg skal benyttes i forbindelse med menighetens drift og faller således 
utenfor offentlig formål. På dette grunnlag søkes det om midlertidig dispensasjon fra 
arealformålet på eiendommen.  
 
Det følger av pbl. § 19-3 første ledd at: 
 
                 «Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved 
dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen 
fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle 
det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere 
tilstand» 
 
Søknaden er vurdert etter vilkårene i 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» 
 
I medhold av pbl. § 19-1 jf. § 21-3 gis det fritak fra nabovarsling da dispensasjonen 
ikke vil røre ved naboenes interesser.  
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Hensynet bak offentlig arealformål er å tilrettelegge for allmennheten og forhindre 
privatisering av områder og bygninger underlagt offentlig eierskap. I denne saken 
innebærer dette at bygninger som oppføres på Breivoll gård skal oppføres med 
offentlig formål tilrettelagt for allmennheten og kommunen, og ikke til privat bruk eller 
drift. Omsøkt aktivitetshus vil være i strid med dette formål.  
 
Rådmann finner likevel ikke at denne striden kan anses som «vesentlig», da 
dispensasjonen kun er midlertidig. Det er sikker rett at dispensasjonsadgangen etter 
loven er større for midlertidige dispensasjoner enn for permanente dispensasjoner. I 
denne saken gjelder dispensasjonen kun i fem år fra vedtakets ikrafttredelse. Bygget 
vil deretter ved leieforholdets opphør bli fjernet eller omsøkt i tråd med 
reguleringsformålet. Rådmann kan derfor ikke se at det foreligger en vesentlig strid 
med de nevnte hensyn.  
 
Videre må det vektlegges at områdets utearealer vil være tilgjengelig for 
allmennheten slik som før. Menigheten har allerede en eksklusiv bruksrett til de 
eksisterende bygningene på eiendommen. Eksisterende bygninger er således heller 
ikke i tråd med senere vedtatt offentlig formål. Omsøkt privat aktivitetshall vil således 
ikke utgjøre et nytt og brytende element blant andre «offentlige» bygg.  
 
Det vises i søknaden til at hallen skal benyttes til ulike forsamlingsaktiviteter i 
forbindelse med menighetens drift, og at det er stort behov for hallen grunnet plass- 
og kapasitetsmangel. Rådmann kan ikke se at det er ulemper ved tiltaket som må 
veie tyngre enn denne fordelen, da tiltaket kun er midlertidig og i tråd men 
reguleringsplanens øvrige bestemmelser, se neste avsnitt.  
 
Spesialområde, for bevaring av bygninger og anlegg. 
Det følger av reguleringsplanen punkt 2.0 bokstav c) at: 
 
        «dersom en skadet, bevaringsverdig bygning må erstattes med nybygg, skal 
den nye bygningen ha samme plassering, tilnærmet samme gesims- og mønehøyde, 
takvinkel og møneretning som den opprinnelige bygningen, for å bevare stedets 
opprinnelige profil og miljøkvaliteter. En gjenoppbygd låve tillates utvidet med inntil 6 
meter på østsiden (maksimal bredde på 18,5 meter). Mønehøyden tillates øket noe 
for å kompensere takvinkelen. Det tillates at det bygges kjeller under låven.» 
 
Videre følger det av planens punkt 2.0 bokstav d) at:  
          «(..) andre bygninger enn de bevaringsverdige skal gis en eksteriørutforming 
samt materialbruk som harmonerer med de bevaringsverdige bygninger ved 
eventuell gjenoppbygging/ombygging.»   
 
Spørsmålet blir således om omsøkt aktivitetshall er i tråd med disse krav.  
 
Hallen skal ha samme plassering, tilnærmet lik gesimshøyde og møneretning som 
den opprinnelige låven.  
 
Hallen skal utvides noe, med ny bredde på 18,5 meter. Denne bredden kan medføre 
at bygget får en svært dominerende rolle på eiendommen. Det må imidlertid 
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vektlegges at denne bredden også er i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser, 
jf. pkt. 2.0 bokstav c).   
 
Omsøkt låve vil videre få en mønehøyde på 11,1 meter og en gesimshøyde på 5,8 
meter. Dette er høyere enn det som tillates på generell basis, da maks tillatt 
mønehøyde normalt settes til 9,5 meter. Likevel finner rådmann ikke å kunne 
vektlegge dette, da det i reguleringsplanen verken stilles konkrete krav til 
mønehøyde, gesimshøyde eller til takvinkel.  I tillegg er det uttrykkelig presisert i 
reguleringsplanen at mønehøyde kan tillates øket noe for å kompensere for 
bredde/takvinkel.   
 
Videre følger det av søknaden at fasade skal kles med stående 
tømmermannskledning, tak skal dekkes med takstein og dør og vinduer skal leveres i 
tremateriale. Dette tilsvarer fasadekledningen på opprinnelig bygg.  
 
Det er ikke tatt stilling til fargevalg på tiltaket. Rådmann mener derfor det bør stilles 
vilkår for tillatelsen at omsøkt bygg skal ha samme farge som tidligere låvebygning, 
følgelig rød. Vilkåret hjemles i pbl. § 19-2 første ledd og settes for å ivareta stedets 
opprinnelige profil og miljøkvaliteter. 
 
Et nytt bygg som det omsøkte vil naturligvis ikke få tilsvarende sjeluttrykk som 
eksisterende bygninger på eiendommen. Det vil klart fremstå som nyere enn de 
øvrige bygninger i området.  
 
Rådmann mener likevel heller ikke dette kan tillegges avgjørende vekt. At omsøkt 
bygning vil få et nyere preg er uunngåelig. Det må også forutsettes at søker vil 
tilstrebe å ivareta det opprinnelige fasadeuttrykk og områdets tradisjonelle preg så 
langt dette lar seg gjøre.  
 
Etter en samlet vurdering av omsøkt tiltak vurdert opp mot arealformålet og 
reguleringsbestemmelsene for øvrig finner rådmann at samtlige vilkår for 
dispensasjon er oppfylt. De nevnte fordeler ved tiltaket anses å veie tyngre enn 
ulempene og hensyn bak arealformålet er ikke vesentlig tilsidesatt.  
 
Tiltaket er videre holdt innenfor de krav som stilles i planen. Rådmann kan således 
ikke se at det det er forhold ved tiltaket som må medføre avslag på 
dispensasjonssøknaden.  
 
Samordningsplikt: 
 
Kulturmyndigheten 
I reguleringsplanen punkt 2.0 bokstav h) heter det at: 
      «Før det behandles byggesaker innenfor spesialområdet for bevaring av 
bygninger og anlegg, skal det innhentes uttalelse fra fylkeskultursjefen.».  
 
Kravet er basert på de hensyn som ligger til grunn for bevaring av bygninger og 
anlegg i området. Bygg- og geodataavdelingen har etterkommet dette krav i medhold 
av plan- og bygningsloven § 21-5 om den kommunale bygningsmyndighetens 
samordningsplikt.  
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Bygg- og geodataavdelingen har bedt Akershus Fylkeskommunen ved 
kulturavdelingen om å foreta en vurdering av søknaden sett i lys av verneverdier og 
bevaringshensyn.  
 
Dersom bygg- og geodataavdelingen ikke har mottatt uttalelse fra fylkeskommunen 
innen 02.06.2014, legges det til grunn at fylkeskommunen ikke har innvendinger mot 
tiltaket, jf. pbl. § 21-5 tredje ledd.  
 
På dette grunnlag settes det likevel forbehold i vedtaket om at Fylkeskommunen 
stiller seg positiv til byggeplanene. Dersom Fylkeskommunen fraråder tiltaket vil det 
ikke gis igangsettingstillatelse.  
 
Planmyndigheten 
Av tidsmessige årsaker finner rådmann å kunne unnlate oversending til 
fylkesmannens arealforvaltning og avdeling for plan, næring og miljø hos 
fylkeskommunen. Dette begrunnes med at det her er tale om en midlertidig 
dispensasjon. Omsøkt bygg vil kun tjene private formål inntil dispensasjonen faller 
bort om fem år. Bygget vil deretter rives, eller omsøkes på nytt i tråd med 
arealformålet. Eventuelt vil dispensasjonssøknaden bli tatt opp til ny vurdering, eller 
omregulering av området vil bli vurdert.   
 
På dette grunnlag finner Rådmann at innhenting av uttalelser fra de nevnte instanser 
er unødvendig i dette tilfellet.  
 
Klagemuligheter:  
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/bygg- og geodataavdelingen, 
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 ved klagefristens utløp. 
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