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Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter - 2015 
 
Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03713-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø innvilger i medhold av plan- og bygningslovens § 19-
2 dispensasjon fra kommuneplan for Ås 2011-2023, vedtatt 6.4.2011, angående 
arealformålet, og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 drift av 
plantesalg på del av gnr 27 bnr 1 for sesongen 2015.   

 
 
Ås, 26.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1. Søknad om dispensassjon, Vedlegg 2. Situasjonsplan, Vedlegg 3. 
Nabomerknad, Vedlegg 4. Nabomerknad, Vedlegg 5. Nabomerknad, Vedlegg 6. 
Nabomerknad, Vedlegg 7. Fylkesmannens uttalelse, Vedlegg 8. Saksutskrift - HTM-
sak 12/14, den 27.2.2014, Vedlegg 9. Anmodning om oppstart av planarbeid 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Follo Prosjekt a.s 
Espely gartneri 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er gitt tillatelse til å drive plantesalg på gnr 27 bnr 1i tre sesonger. Det er nå 
igangsatt reguleringsplanarbeid, for å endre formål for bruk av eiendommen. Det 
søkes derfor om dispensasjon for midlertidig bruk av eiendommen til planteutsalg 
også for sesongen 2015, i påvente av at planarbeidet er ferdigstilles. 
 
Fakta i saken: 
Espely gartneri har tidligere søkt om midlertidig tillatelse til å drive planteutsalg ved 
Gamle Mossevei 9, for sesongene 2012 og 2013. Det ble gitt tillatelse begge disse 
årene. Espely gartneri søkte om tillatelse til å drive permanent planteutsalg på gnr. 
27 bnr. 1, og søknaden ble behandlet i sak 12/14 av hovedutvalg for teknikk og miljø 
den 27.02.14. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet følgende vedtak i sak 12/14:  
«Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner midlertidig planteutsalg på gnr. 27 bnr 
1, Gamle Mossevei 9 for sesongen 2014. Eventuell søknad om varig plantesalg 
fremmes som plansak.»  
Follo Prosjekt a.s er engasjert av Espely gartneri for å fremme en plansak for å 
kunne drive permanent utsalg av planter. Det ble avhold oppstartsmøte med Ås 
kommune den 08.09.14 vedrørende reguleringsplanarbeid for del av gnr. 27 bnr. 1, 
Gamle Mossevei 9. Anmodning om oppstart av regulering av del av gnr. 27 bnr 1 ble 
oversendt «Plan- og utviklingsavdelingen» i Ås kommune den 10.09.14 for 
behandling i Formannskapet.  
 
Søknad om dispensasjon: 
Arealet det ønskes å drive planteutsalg på, er i Kommuneplan for Ås avsatt til LNF-
formål. Bruk av del av gnr. 27 bnr. 1 til planteutsalg/gartneri er i strid med formålet i 
gjeldende kommuneplan. Det søkes derfor om midlertidig dispensasjon fra formålet i 
kommuneplanen for sesongen 2015. 
Begrunnelse for midlertidig dispensasjon: 

 Det skal drives planteutsalg på eiendommen og Landbrukssjefen i Follo har 
tidligere vurdert denne driften til å ligge innenfor begrepet Landbruk + (altså 
LNF) og har ikke hatt noen innvendinger mot tidligere søknader om 
dispensasjon (2012 og 2013). 

 Det er drevet planteutsalg på del av gbnr. 27/1 de siste tre sesongene uten at 
det har vært store, negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 

 Dersom kommunen mener at det vil bedre trafikksikkerheten, kan adkomst 
flyttes lenger sør enn i dag, som vist på vedlagte skisse. 

 Jordbruksarealet leies i dag bort, og det er ikke lenger bruk for de 
driftsbygningene som planteutsalget nå disponerer for å kunne drive jordbruk 
på søndre del av eiendommen. 

 Grunneier, Karine Heggholmen, har kommet med innspill til ny kommuneplan 
for Ås for hele denne delen av gnr. 27 bnr. 1 med ønske om å omdisponere 
hele teigen til næring. Dette gjelder altså hele teigen, der det i dag drives 
jordbruk, ned mot Mesta Eiendom AS sin tomt. 

 Det arealet som tidligere har vært dyrket mark som plantesenteret ønsker å 
benytte, er vanskelig tilgjengelig med dagens landbruksmaskiner. 
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 Eventuelle trafikkulemper for naboene vil være begrenset til april-juli. Resten 
av 2015 vil det være begrenset drift og lite aktivitet ved Gamle Mossevei 9. 

 Eiendommen er lett tilgjengelig fra FV. 152 (Drøbakveien) og Korsegården, og 
er godt egnet for denne typen drift. 

 Eksisterende bebyggelse er godt egnet som driftsbygninger til planteutsalget. 

 Hensynene bak kommuneplanens formål og bestemmelser blir ikke vesentlig 
tilsidesatt ved å gi midlertidig dispensasjon for sesongen 2015. 

 Søker mener, på bakgrunn av overnevnte, og etter en samlet vurdering at 
fordelene ved å gi midlertidig dispensasjon fra formålet i Kommuneplan for Ås 
2011-2023 er større enn ulempene. 

 
Nabovarsel: 
Søknaden er nabovarslet i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3. det er kommet 
inn 4 merknader 
 
Merknad 1 fra eier av gnr 43 bnr 7, Ola og Margaret Sørhagen 
- Adkomsten blir ikke mer trafikksikker ved flytting. Gamle Mossevei er smal og 
trafikken må forbi det trange og uoversiktlige hjørnet til våningshuset i Gamle 
Mossevei 9. 
- Flytting av avkjørsel vil føre til ulemper for gnr. 43 bnr. 6. 
- Det er stor trafikk av store kjøretøy på Gamle Mossevei allerede (til Mesta og 
Kiesel). Veien er skolevei for barn og næringsvirksomhet generer mer trafikk langs 
denne veien, som ikke er ønskelig. 
- Nabo er bekymret for en utvidet bruk av eiendommen utover april-juli. Dette vil 
medføre en ulempe for naboene. 
- Adkomsten bør ikke flyttes lengre sør. Gnr. 27 bnr. 1 bør ikke omreguleres til 
næringsformål, men det kan aksepteres at en del av eiendommen kan benyttes til å 
drive planteutsalg. 
 
Merknad 2 fra eier av gnr 27 bnr 7, Marius Brenden 
Eier viser til støyretningslinje T-1442/2012, og presiseres at alle boenheter skal ha en 
stilleside og tilgang til støymessig tilfredsstillende uteoppholdsareal. Brenden har 
også følgende kommentarer: 
- Det er observert skumle situasjoner ved utkjøring fra planteutsalget. I tillegg har det 
blitt parkert på utsiden av eiendommen. De nærmeste naboene har ikke mottatt 
nabovarsel. 
- Flytting av avkjørsel flytter bare problemet. 
- Innspill til ny kommuneplan er ikke god nok grunn for å få dispensasjon. 
- Næringsvirksomhet er ikke sammenliknbart med 
traktorgarasje/redskapshus/grøntområde/dyrket mark (som det var tidligere). 
 
Merknad 3 fra eier av gnr 43 bnr 6, Barbro Dahlberg og Mikael Ohlson 
- Trafikksikkerhet for barn som går til skolen vil bli forsemret. 
- En trafikkøkning i forbindelse med planteutsalg er totalt uakseptabelt. 
 
Merknad 4 fra eier av gnr 42 bnr 4, Marianne og Per Olav Skjervold 
Nabo ønsker ikke plantesenter eller mer næringsvirksomhet i Gamle Mossevei. 
De føler at deres tidligere innsigelser ikke er hørt eller tatt seriøst. De er plaget av 
parkering og feilparkering og har observert flere nestenulykker og småbulking. Det 
føles utrygt å bevege seg i området som myk trafikant i vår- og sommermånedene. 
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De opplever det som en stor forskjell mellom gårdsdrift og den næringsvirksomhet 
som skal drives her; plantesenter. Det er snakk om stor publikumstilstrømning og 
åpningstider langt utover kvelden og i helgen. Området det her er snakk om er dyrket 
mark og bør vernes. 
Det har ikke vært begrenset drift etter juni, og plantesenteret har vært åpent 7 dager i 
uken da naboer ønsker å bruke egen hage. 
 
Søkers kommentar til merknadene: 
Merknad 1: Follo Prosjekt a.s beklager at ny adkomst ikke var vist på vedlagte 
situasjonsplan. Ny situasjonsplan med inntegnet alternativ adkomst ble oversendt 
nabo per e-post den 28.10.14. 
Ved omregulering av del av eiendommen vil adkomsten flyttes sørover på bakgrunn 
av innspill fra teknisk sjef datert 21.08.13. For sesongen 2015 er det i utgangspunktet 
ønskelig å beholde dagens avkjørsel, men dersom kommunen mener dette ikke er 
en akseptabel løsning, kan avkjørselen flyttes sørover som vist på vedlagte skisse. 
Adkomsten lenger sør er av kommunen vurdert som mer trafikksikker og oversiktlig 
enn dagens avkjørsel. 
Planteutsalget vil ha flest besøkende i helgene og om ettermiddagen/kvelden da det 
ikke er så mange barn som går langs veien til og fra skolen på Brønnerud. Bilene 
som skal inn til planteutsalget bruker bare de første 120 meterne av veien. Bilene vil 
ikke ha stor fart, og det vurderes ikke som en særskilt trafikkfarlig løsning. 
Når det gjelder omregulering av del av eiendommen i forbindelse med permanent 
planteutsalg, vil det gjennom reguleringsplanen angis særskilt formål som vil 
presisere bruken av eiendommen. Dette begrenser bruken til å bare omfatte 
gartneri/planteutsalg, og ikke annen type næring. 
 
Merknad 2: Gamle Mossevei 9 ligger rett ved Korsegården og E6 og Drøbakveien. 
Dette er veier der det er svært mye trafikk som generer mye trafikkstøy. Vi mener at 
planteutsalget ikke vil medføre en merkbar endring av trafikkstøyen i forhold til 
dagens situasjon. Det vil forekomme noe økt trafikk på de første 120 meterne av 
Gamle Mossevei, men denne trafikkstøyen vil ikke overdøve støyen fra E6 og 
fylkesveien. 
Parkeringsløsningen for planteutsalget er utvidet, og all parkering skal foregå inne på 
egen eiendom. 
Kommentar vedr. avkjørsel og reguleringsformål, se kommentar over 
 
Merknad 3: Planteutsalget har flest besøkende i helgene og om 
ettermiddagen/kvelden da det ikke er så mange barn som går langs veien til og fra 
skolen på Brønnerud. Bilene som skal inn til planteutsalget bruker bare de første 120 
meterne av veien. Bilene vil ikke ha stor fart, og det vurderes ikke som en særskilt 
trafikkfarlig løsning. Se ellers kommentar til Sørhagens merknad. 
 
Merknad 4: Parkeringsløsningen for planteutsalget er utvidet, og all parkering skal 
foregå inne på egen eiendom. For sesongen 2015 vil det tilrettelegges for tilstrekkelig 
med parkeringsplasser inne på eiendommen der det drives planteutsalg. Adkomsten 
lenger sør er vurdert som mer trafikksikker og oversiktlig enn dagens avkjørsel. For 
sesongen 2015 er det i utgangspunktet ønskelig å beholde dagens avkjørsel, men 
dersom kommunen mener dette ikke er en akseptabel løsning, kan avkjørselen 
flyttes sørover som vist på vedlagte skisse. 
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Området det drives planteutsalg på er svært vanskelig å drive jordbruk på, fordi det 
er smalt og det er vanskelig å komme fram med dagens landbruksmaskiner. Dette er 
derfor et areal som det er uhensiktsmessig å drive landbruk på. 
Trafikkmengden er bare stor et par uker i mai. Resten av sesongen er tiltakshaver 
ikke kjent med at det er noen problemer knyttet til trafikkavvikling og parkering. 
Trafikkulykker og nestenulykker er ukjent for tiltakshaver. 
 
Søkers konklusjon: De mener at området er godt egnet for drift av planteutsalg for 
sesongen 2015. Naboenes merknader går hovedsakelig på trafikkavvikling og 
parkering, og dette mener vi enkelt kan løses ved å tilrettelegge tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser inne på egen eiendom (gbnr. 27/1) samt å vurdere en flytting av 
avkjørselen fra Gamle Mossevei lenger sør, som vist på vedlagte skisse. Tiltakshaver 
ønsker å imøtekomme naboene og skape en tryggere og bedre situasjon ved å 
utføre disse tiltakene. 
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse, mener søker at fordelene ved å gi en 
dispensasjon er klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering, og at det bør 
gis midlertidig dispensasjon for drift av planteutsalg sesongen 2015 i påvente av 
behandlingen av en detaljreguleringsplan for Gamle Mossevei 9. 
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Fylkesmannen vurderer midlertidig dispensasjon for å drive utsalg av planter 
sesongen 2015 ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn 
som de er satt til å ivareta. Fylkesmannen har derfor ingen merknader til 
dispensasjonssøknaden. 
 
Vurdering: 
Kommunen har gitt tillatelse til bruk av gårdens tun til plantesenter i 3 år. Det er 
tidligere ikke søkt om eller gitt dispensasjon, da kommunen har behandlet søknaden 
som om den ikke er i strid med formålet for eiendommen.  
Kommunen har på nytt vurdert tiltaket opp mot Landbruk + begrepet, og kommet 
fram til at tiltaket likevel ikke faller inn under dette begrepet, da det blant annet ikke 
er omsettes egenproduserte varer. 
 
Den 27.2.2014 behandlet HTM saken, og vedtok at videre drift må avhenge av en 
omregulering av eiendommen. Dette arbeidet er igangsatt, men ikke ferdig. Det kan 
synes rimelig at drift i sesongen 2015 bør tillates fram til utfallet av 
reguleringsarbeidet er avgjort. Utfallet av reguleringen vil vise om det fortsatt kan 
drives planteutsalg på eiendommen, eller om denne må opphøre.  
 
Naboenes merknader omhandler trafikksikkerhet i Gamle Mossevei. Kommunen er 
ikke kjent med at det har vært ulykker i forbindelse med trafikkavviklingen til og fra 
plantesalget.  
Med inn- og utkjøring slik den er i dag, vil ytterligere støy utover trafikkstøy fra E-6, bli 
minimal hos naboene, da selve utsalget ligger nord-vest på eiendommen. Dette 
området er ikke i direkte nærhet til andre boligbygninger.  
 
Dyrket mark blir i liten grad berørt, da utsalget for det meste ligger på det tidligere 
gårdstunet. 
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Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til LNF. Tiltaket er dermed i strid med 
planen, og etter plan- og bygningsloven er denne bindende. Tiltaket må derfor ha 
dispensasjon etter § 19-2 i plan og bygningsloven 2008, og etter denne 
bestemmelsen kan det gis dispensasjon hvis ikke hensynene bak bestemmelsene 
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.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er oppstartet arbeid for å søke å omregulere deler av eiendommen til plantesalg. 
Det er drevet plantesalg i 3 år på eiendommen, og det bør derfor tillates å drive 
plantesalget i 1 år til, mens det jobbes mot å etablere et permanent utsalg. Hvis ikke 
planarbeidet fører fram, vil dette bli det siste året med plantesalg på eiendommen. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til dispensasjonssøknaden, og mener at den 
ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn de er satt til å 
ivareta. Rådmannen slutter seg til Fylkesmannens vurdering. 
 
Rådmannen viser til ovenstående vurdering og innstiller på at det gis dispensasjon 
fra formålet for eiendommen, i påvente av at reguleringsplanarbeidet avsluttes.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
 
 
 
 


