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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen har mottatt søknad om midlertidig 
dispensasjon på gnr. 104 bnr. 27 i Vinterbro Næringspark. (vedlegg 1). Ansvarlig 
søker er Areal+ v/Petter Mogens Lund på vegne av tiltakshaver Hagen Gjenvinning 
AS v/Arild Hagen i samråd med Gardermoen Park AS - Olav Thon Gruppen v/John 
Braastad og Grimsrud Norge v/Bjørn Ingar Strøm.  
 
Det søkes om midlertidig dispensasjon for reetablering av mobilt knuseverk og 
mindre terrengarbeider på eiendommen. Dispensasjon ønskes for to år frem i tid.   
 
Fakta i saken: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, plan R-160 
(vedlegg 2), og er regulert som byggeområde til næringsformål, nærmere bestemt 
forretning/kontor/industri, felt T4 (vedlegg 3).  
 
I 2011 ble blant annet søknad om midlertidig knusing- og sikting av stein og 
jordmasser godkjent på eiendommen. I den forbindelse ble det også etablert et 
mobilt knuse- og sikteverk. Siden den gang er det tatt ut masser fra steinbruddet på 
eiendommen og tilkjørt sprengstein, asfalt og andre steinmasser.   
 
I 2012 ble kommunen opplyst om at denne driften hadde utvidet seg og at den 
dermed ikke lenger var i tråd med gitt tillatelse. Dette viste seg å være en 
misforståelse, men tiltakshaver sendte inn ny søknad om tiltaket og ba om forlenget 
driftstid på inntil 1 år fra da tillatelsen ble gitt. Denne søknaden ble avslått i 
hovedutvalg for teknikk og miljø i vedtak av 22.08.2013 (vedlegg 4).  
 
Vedtaket ble påklaget, men HTM opprettholdt sitt vedtak i møte 07.11.2013. Klagen 
ble deretter trukket. Vedtak om avslag av 22.08.2013 gjør seg således fortsatt 
gjeldende. 
 
Bygg- og geodataavdelingen ble imidlertid orientert om fortsatt drift på eiendommen i 
oktober 2014, altså ti måneder etter at driften skulle vært avviklet. På dette grunnlag 
ble det i medhold av plan- og bygningsloven § 32-4 fattet vedtak om pålegg om 
umiddelbar stans av virksomheten den 10.10.2014 (vedlegg 5). Aktørene ble pålagt å 
forlate eiendommen, samt sikre og stenge området.  
 
Aktørene og kommunen ble deretter enige om en tidsplan for avvikling og stenging 
av området (vedlegg 6).  
Under befaring den 10.11.2014 ble det klart at samtlige av kravene av 10.10.2014 
var oppfylt. Området var ryddet og sikret, maskiner var fjernet og driften på 
eiendommen var avsluttet i sin helhet. Forholdet er således nå brakt i lovlige former 
og i tråd med reguleringsbestemmelsene.  
 
Grunneier, leietakere og ansvarlig søker ønsker nå å reetablere det mobile 
knuseverket.  
 
Eiendommen er som nevnt regulert til byggeområde til næringsformål, nærmere 
bestemt forretning/kontor/industri.  
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Ved oppstart av reguleringsplan var tanken å regulere området slik at det ble 
tilrettelagt for utbygging av logistikkpark og næringsbebyggelse. Eiendommer ellers i 
området er bebygget i tråd med dette formål, og planen er at også eiendommen 
gnr./bnr. 104/27 skal bebygges med næringsbebyggelse. Dette kommer klart frem i 
reguleringsplanens § 3 bokstav e) hvor det er fastsatt konkrete høydekrav for 
bygninger på eiendommen. I bokstav f) er det også fastsatt at det kan tillates 
bensinstasjon og bevertningssted på eiendommen. Selv om mobilt knuseverk satt på 
spissen er en type «industri», så faller slik virksomhet klart utenfor formålet 
«byggeområder til næringsbebyggelse», og dekkes heller ikke av betegnelsen 
forretning, kontor, bensinstasjon eller bevertningssted.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tillegg gjort det klart at det er 
området i en større sammenheng som avgjør om tiltaket faller inn under 
arealformålet. Slik området rundt fremstår i dag er det dermed klart at et mobilt 
knuseverk er i strid med dette konkrete næringsformålet.   
 
På dette grunnlag søkes det nå om dispensasjon fra reguleringsformålet slik at 
knuseverket kan reetableres for en to års periode.  
 
Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden:  
 
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 konkret 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»  
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak 
reguleringsbestemmelsene 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). 
 
Naboer er varslet om dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. § 19-1 jf. § 21-3 og 
det har ikke innkommet merknader fra disse.  
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Arealformålet: 
Når det gjelder dispensasjon fra planer, kan det på generelt grunnlag sies at de 
ulike planene som oftest er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er 
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. 
Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og 
medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning 
ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 
kommuneplanlegging og reguleringsplaner.  
 
Hensynet bak arealformålet i Vinterbro Næringspark felt T4 er å tilrettelegge for 
næringsbebyggelse som her omfatter industri- og lagervirksomhet, kontor, forretning 
og bevertning. Formålet med reguleringen var som nevnt å tilrettelegge for utbygging 
av logistikkpark og næringsbebyggelse og det er ønskelig at eiendommen bringes i 
tråd med dette formål i nærmeste fremtid. Rådmannen finner at etablering av mobilt 
knuseverk vil tilsidesette disse hensyn da en dispensasjon klart vil medføre 
ytterligere forsinkelser i denne ønskede prosessen.  
 
Rådmann finner likevel ikke at denne striden kan anses som «vesentlig», da en 
eventuell dispensasjon kun blir midlertidig. Det er sikker rett at 
dispensasjonsadgangen etter loven er større for midlertidige dispensasjoner enn for 
permanente dispensasjoner. I denne saken gjelder en eventuell dispensasjon kun i to 
år fra vedtakets ikrafttredelse. Området vil deretter på ny bli brakt i tråd med 
gjeldende formål.  
 
Spørsmålet blir så om fordelene ved tiltaket vil veie tyngre enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
 
Ansvarlig søker viser til at knuseverket vil bli et viktig miljøtiltak med hensyn til lokal 
ressursforvaltning. Det vil bli redusert transportlengde, mindre veitrafikkstøy og 
luftforurensning (CO2 utslipp), da knuseverket vil ligge i nærheten av bygg og anlegg 
i Ås kommune og være tilknyttet E6 og E18.  
 
Til dette presiserer rådmann at Franzefoss Pukk AS ligger en 5-10 minutters kjøretur 
unna. Pukkverket tar imot både betong, asfalt og steinmasser til knusing. Behov for 
knuseverk/deponi er således tilstrekkelig dekket i området. Argumentet om kort 
transportlengde tillegges av denne grunn ikke vekt i vurderingen.   
 
Ansvarlig søker viser videre til kommunal- og moderniseringsdepartementets 
retningslinjer av 26.09.2014 om statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- areal- 
og transportplanlegging, pkt. 4.5 hvor det heter at «virksomhetene må tilpasses 
omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming.» Rådmann påpeker at disse 
retningslinjene gjelder for utforming av planer og planprosessen for øvrig. De gjelder 
ikke i dispensasjonssaker. Rådmann finner likevel å kunne vurdere søkers argument 
om at knusingen skal tilpasses bygge- og anleggsvirksomheten i Ås kommune og 
områdene rundt mht. knuseverkets plassering og kvalitet på massene. Søker 
vektlegger også at området skal holdes oversiktlig og sikres med bom og vakthold.  
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Rådmann anser dette som utelukkende positivt, men presiserer at dette vil være en 
minste forutsetning for enhver tillatelse. Disse fordelene kan således heller ikke 
tillegges nevneverdig vekt i vurderingen.   
 
Ansvarlig søker har også vurdert støyvirkninger og andre konsekvenser for naboene. 
Det vises til at tilkjøringen vil skje via eksisterende næringsområde og derfor ikke vil 
være til sjenanse for fastboende. 
Søker redegjør videre kort for støykonsekvensene av knusingen. Rådmann anser 
denne redegjørelsen for svært tynn, men forutsetter midlertidig at det er tatt 
utgangspunkt i forurensningsforskriften og krav fastsatt i T-1442. Ansvarlig søker 
viser til at støynivået holdes under fastsatte grenseverdier i en avstand på 350 meter 
fra knuseverket. Dette vil etter en foreløpig vurdering være tilfredsstillende da 
nærmeste boligområde ligger ca. 700 meter unna, på andre siden av skogholtet i 
vest.  
 
I kommuneplanen § 1 er det et krav om at det skal utarbeides reguleringsplan for 
tiltak som det omsøkte. Da eiendommen ikke er regulert til det omsøkte formål tilsier 
dette i utgangspunktet at det må søkes om omregulering. Mot dette kan det anføres 
at driften kun er tenkt midlertidig, i maks 2 år, og at krav om omregulering derfor vil 
være urimelig tatt i betraktning at eiendommen senere skal bebygges i tråd med 
gjeldende reguleringsformål.  
 
Rådmannen påpeker likevel at virksomheten i steinbruddet har pågått siden 2011. 
Den første tillatelsen ble basert på at terrengarbeidene skulle være første ledd i 
klargjøring av tomta til senere byggetiltak. I den forbindelse ble det også tillatt 
knusing av de massene som ble utsprengt på eiendommen. Arbeid knyttet til senere 
byggetiltak er i tråd med reguleringsformålet.  
 
Når det kjøres masser inn på tomta til knusing, endrer virksomheten imidlertid art. 
Slik virksomhet er ikke i tråd med reguleringsbestemmelsene, og eiendommen burde 
således blitt søkt omregulert fra det øyeblikket de første massene ble kjørt inn på 
tomta. Rådmann stiller spørsmål ved om dette har vært et bevisst forsøk på å omgå 
regelverket for egen økonomisk gevinst.  
 
Ås kommune har for tiden flere pågående saker om både deponering og gjenvinning 
av masser. Erfaring viser at denne type virksomhet ofte er preget av 
ulovlighetsforhold, enten i form av manglende tillatelse, forsøpling, forurensning m.m. 
Det er derfor satt økt fokus på slike saker og regelverket anvendes derfor strengt.  
  
Fordi Ås kommune er i stor vekst er det mange som vil etablere tilsvarende 
virksomheter. En dispensasjon i dette tilfellet vil dermed ha en alvorlig 
presedensvirkning. Dette er etter rådmannens syn ulemper som må veie tyngre enn 
de fordelene ansvarlig søker viser til. 
 
På grunnlag av at virksomheten i stor grad tidligere har tatt seg til rette i strid med 
plan- og bygningsloven er rådmann usikker på om virksomheten denne gang vil 
foregå i tråd med gitte retningslinjer. En dispensasjon baseres også på et tillitsforhold 
og tidligere ulovlig drift på eiendommen må således tillegges en viss vekt i 
vurderingen.  
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Konklusjon:  
Rådmannen finner grunn til å legge avgjørende vekt på at tiltaket vil tilsidesette de 
hensyn reguleringsformålet er ment å ivareta, og at det ikke foreligger fordeler i 
saken som klart veier tyngre enn ulempene.  
 
Etter dette finner rådmannen at vilkårene for å innvilge midlertidig dispensasjon etter 
pbl. § 19-3 jf. § 19-2 ikke er oppfylt.  Rådmannens innstilling lyder derfor slik:  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om midlertidig dispensasjon til 
reetablering av mobilt knuseverk på gnr. 104 bnr. 27 på Vinterbro. Avslaget hjemles i 
plan- og bygningsloven § 19-3 jf.§ 19-2 andre ledd.  
 
Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt:  
Når kommunen vurderer å innvilge dispensasjon i saker, skal søknaden oversendes 
høyere myndigheter til uttalelse, jf. pbl. § 21-5.  
 
Arealmyndigheten: 
Ansvarlig søker har på eget initiativ oversendt søknaden til Fylkesmannen. 
Fylkesmannen har i e-post av 03.11.2014 (vedlegg 8) gjort det klart at Fylkesmannen 
kun behandler søknader oversendt direkte fra kommunen. Da rådmann nå innstiller 
til avslag i saken, anses det ikke nødvendig å oversende saken til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus v/avdeling for arealforvaltning. Dersom hovedutvalget ønsker å 
innvilge midlertidig dispensasjon, presiserer rådmannen at saken da bør utsettes slik 
at uttalelse fra Fylkesmannen kan innhentes før det fattes vedtak i saken.  
 
Tatt i betraktning at tiltaket er i strid med arealformålet er det ikke gitt at 
Fylkesmannen vil uttale seg positivt i saken. Fylkesmannen har også anledning til å 
vektlegge det faktum at virksomheten har tatt seg til rette, vel vitende om at det var 
ulovlig, i over et halvt år.  
 
Videre skal det ved etablering av mobile knuseverk, i god tid før oppstart, sendes inn 
melding til Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten, jf. 
forurensningsforskriften § 30-11. Rådmann har ikke mottatt dokumentasjon på at 
dette er blitt gjort i forbindelse med denne konkrete søknaden.    
 
Kulturmyndigheten: 
Det følger av reguleringsplanen § 2 bokstav b) at «tiltak nær 
spesialområder/fornminner skal forelegges fylkeskultursjefen til uttalelse. 
Eiendommen på gnr./bnr. 104/27 er delvis dekket av hensynssoner for automatisk 
fredete kulturminner (vedlegg 7), da det i nord ligger 27 rydningsrøyser datert til blant 
annet jernalderen. Sørvest på eiendommen ligger det også et gammelt bosettings- 
aktivitetsområde datert til eldre steinalder.  
 
Da rådmannen nå innstiller på avslag ansees det ikke nødvendig å oversende saken 
til Akershus Fylkeskommune til uttalelse. Ansvarlig søker har imidlertid på eget 
initiativ oversendt søknaden til Fylkeskommunen. Fylkesrådmannen finner at saken 
er dårlig belyst med hensyn til støy, produksjonstider, totalt produserte mengder og 
transport, og fylkesrådmannen har derfor ikke vurdert tiltaket i lys av arealhensyn 
eller kulturmangfold. Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å vurdere om saken 
er tilstrekkelig opplyst. (vedlegg 9).  
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Rådmann slutter seg til at saken er dårlig opplyst, men finner at forhold som støy, 
produksjonstider, totalt produserte mengder og transport ikke er relevant å drøfte her 
da det avgjørende for avslaget er at tiltaket er i strid med arealformålet og at det ikke 
er fordeler ved tiltaket som veier tyngre enn ulempene. Dersom rådmannen skulle 
innstilt til medhold i saken ville ansvarlig søker blitt bedt om å redegjøre nærmere for 
disse forhold. Saken ville da også blitt oversendt fylkeskommunen til ny uttalelse. 
Tatt i betraktning at grunneier heller ikke i særlig stor grad har hensyntatt 
kulturminnene i området er det ikke gitt at fylkesrådmannen vil uttale seg positivt i 
saken.  
 
Rådmannen presiserer også i dette henseende at saken bør utsettes dersom 
utvalget ønsker å innvilge søknaden, slik at ny uttalelse kan innhentes fra 
fylkeskommunen.  
 
Veimyndigheten 
Ansvarlig søker har også på eget initiativ oversendt søknaden til Statens Vegvesen, 
som ikke vil uttale seg om saken før det foreligger mer informasjon om de trafikale 
konsekvensene av tiltaket (vedlegg 10).  
 
Dersom utvalget ønsker å innvilge søknaden bør det innhentes ny uttalelse også fra 
Vegvesenet, etter at trafikkonsekvenser blir nærmere utredet.  
 
Klagemuligheter 
Avslaget 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 umiddelbart 
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