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Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvedt - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Søknad om dispensasjon 

 
Saksbehandler: Silje Raad Saksnr.: 17/00525-39 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018 
Formannskapet            

 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
bilatkomstvei via gnr./bnr. 48/1,6 til gnr./bnr. 48/4 (Tangen). Begrunnelse 
fremkommer av saksutredningen.   
 
Med hjemmel i pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
kommuneplanens arealdel § 23, pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei som omsøkt. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.   
  
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om tillatelse til tiltak - Atkomstvei 
2. Følgebrev 
3. Nabomerknader datert 10.01.2017 
4. Bemerkninger fra tiltakshavers advokat 
5. Lengdeprofil 2A 
6. Tverrprofiler 2A 
7. Normalprofil 
8. Kart over atkomstvei 
9. Veiklasse 3 
10. E-post fra Fylkeskommunen vedr. kulturminne 
11. Utskrift fra møtebok HTM 22.08.2013 
12. Tinglyst rett til kjerrevei 
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13. Slutning Akershus og Oslo jordskifterett 
14. Søknad om landbruksvei - Avslag 
15. Brev fra Ås kommune 23.02.2017 
16. Nabomerknader datert 12.04.2017 
17. Presiseringer fra ansvarlig søker 
18. Vedtak etter jordlova § 9 - Follo Landbrukskontor - Avslag 
19. Klage på vedtak om avslag etter jordl. § 9 
20. Kommentarer til klage fra naboer 
21. Forberedende klagebehandling - Follo Landbrukskontor - Vedtak 
22. Vedtak etter jordlova § 9 - Klagebehandling - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - 
Landbruksavdelingen 
23. Oversendelsesbrev overordnede myndigheter 
24. Uttalelse Statens Vegvesen Region Øst 
25. Uttalelse Akershus Fylkeskommune 
25.1. Arkeologisk rapport AFK 
26. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Miljøvernavdelingen 
27. Godkjent landbruksvei Vestre Bråthe gnr./bnr. 78/1 
28. Tilleggsmerknader fra naboer 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Ansvarlig søker Follo Prosjekt AS v/Arne Holen 

 Tiltakshaver Øyvind Myhrer på vegne av Håvard Myhrer 

 Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen og Langseth advokatfellesskap 

 Nabo Morten Lilleheier 

 Nabo Olaf Lilleheier 

 Nabo Torstein Bjørge 

 Nabo Alf Kristian Raadim 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Rådmannen har veiet søkers begrunnelse opp mot de hensyn den aktuelle 
bestemmelsen i kommuneplanens arealdel er ment å ivareta. Rådmannen finner at 
konsekvensene av en dispensasjon i denne saken vil få store presedensvirkninger 
og føre til at de hensyn LNF A-formålet er ment å ivareta i for stor grad blir 
skadelidende.   
  
Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger kvalifiserte fordeler ved å innvilge 
dispensasjon i denne saken som klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
  
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon for etablering av 
bilatkomstvei til gnr./bnr. 48/4 (Tangen) bør avslås. 
 
Omsøkt tiltak, fakta og planforutsetninger:  
Follo Prosjekt AS søker på vegne av tiltakshaver Håvard og Øyvind Myhrer om 
etablering av en 965 meter lang vei på gnr./bnr. 48/1,6, som skal fungere som 
bilatkomstvei fra Vestre Hogstvet til eiendommen gnr./bnr. 48/4 (Tangen) hvor 
tiltakshaver er hjemmelshaver (vedlegg 1-10). 
 

 
Kart over ny bilatkomstvei (se også vedlegg 7) 

 
Veien skal følge eksisterende kjørevei fra tunet til Vestre Hogstvet. Deretter følger 
den en traktorvei et stykke, og så over en åkerholme i jordekanten før den går inn i 
skogsterreng. Veien vil få en bredde på 3,5 meter med tillegg for nødvendige grøfter, 
skjæringer og fyllinger. Veien vil beslaglegge 580 m2 dyrket jord og 6.660 m2 

skogsareal.  
 
Veien skal bygges i samsvar med kravene til landbruksvei klasse 3 som er 
tilstrekkelig for bilkjøring og i samsvar med brannvesenets retningslinjer for 
redningsvei. 
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Veien skal tjene som bilatkomstvei til eiendommen gnr./bnr. 48/4 (Tangen), som er 
en nedlagt og ubebodd husmannsplass med et samlet areal på ca. 24 dekar. 
Eiendommen Tangen består av ca. 20 dekar skogsareal og 4 dekar jorddekt 
fastmark. Tangen har ikke registrert dyrket jord.  
 

 
 Eiendommen «Tangen» 48/4 (vedlegg 24.1). 
 
På Tangen står det i dag en gammel og forfallen bygning som er registrert som 
«skogs- og utmarkskoie». Iht. Ås historielags beskrivelse fra 1989 og skjønn i 
jordskifteretten av 24.09.1980, var bygget bebodd fra ca. 1870 og frem til slutten av 
1960-tallet. 
 

 
Skogs- og utmarkskoie  

 
I tillegg er det tre tuft (rester av grunnmur/ruiner) på eiendommen, som ifølge søker 
tidligere har vært jordkjeller, steinkjeller og fjøs. Det er også et gammelt veifar og 
steingjerde på tomta (mer om dette i AFK’s registreringsrapport som følger vedlagt). 
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Tuft 1 Tuft 2 Tuft 3 

 
Omsøkt vei vil ikke berøre registrerte forekomster i naturbase eller truede dyrearter. 
 
Tiltakshaver overtok Tangen i 2013 og ønsker å reetablere eiendommen som 
småbruk med tilhørende enkel landbruksdrift, hest eller hundehold. Den gamle 
skogs- og utmarkskoia på Tangen skal ifølge søker rehabiliteres. Med utvidelser i 
form av tilbygg vil bygningen ifølge søker kunne utvikles til en fullverdig bolig.   
 
Jordkjeller og steinkjeller skal gjenoppbygges til opprinnelig stand. Det er foreløpig 
uklart om fjøset skal bygges opp igjen.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at bygningen per dags dato ikke har status som 
helårsbolig selv om den har vært bebodd tidligere. Dersom bygget i fremtiden skal 
restaureres til helårsboligformål må det søkes om bruksendring til enebolig. 
Bygningen er så forfallen at en slik bruksendring og restaurering vil måtte anses som 
hovedombygging/nybygg på samme måte som andre nye boliger. Eiendommen 
Tangen er disponert til LNF-A-formål og har ikke nok landbruksareal til at beboelse er 
nødvendig, jf. vedlagt vurdering fra Follo Landbrukskontor. En bolig på Tangen vil 
derfor ikke kunne knyttes til landbruk eller gårdstilknyttet næringsgrunnlag, og er 
derfor i strid med LNF-A-formålet. Ny bolig på Tangen er således avhengig av 
dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen. Slik søknad skal oversendes 
statlige og regionale myndigheter til uttalelse, og må behandles politisk i Ås 
kommunes formannskap.  
 
Foreløpig er det kun atkomstveien til Tangen som skal behandles, men rådmannen 
mener det er viktig å se saken i helhet, da atkomstveiens formål nettopp er å tjene ny 
bosetting på Tangen.  
 
Hele området hvor atkomstveien skal etableres er disponert til LNF-A-formål. Her 
tillates det kun nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdenes ressursgrunnlag. Etablering av atkomstvei til boligformål faller 
utenfor dette formålet og er således også i strid med kommuneplanen.  
 
Det er søkt om dispensasjon fra formålet, og søknaden vurderes som tilstrekkelig 
begrunnet iht. pbl. § 19-1. 
  
Naboer/gjenboere er varslet om søknaden i medhold av pbl. §19-1 jf. 21-3 andre 
ledd, og det er innkommet merknader fra fire naboer. Merknadene vil bli drøftet 
nedenfor.  
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Sakens bakgrunn: 
Før Tangen ble kjøpt av tiltakshaver i 2013 sendte han en forespørsel til kommunen 
om muligheten for å gjenoppta bosetting på Tangen. Planene som ble forelagt var de 
samme som nå, følgelig restaurering av bygningen på Tangen med enkel 
landbruksdrift med hest- eller hundehold.  
 
Forespørselen ble fremmet i HTM den 22.08.2013 (vedlegg 11).  
 
HTM kom til at saken måtte behandles som en drøftingssak fremfor formell 
søknadsbehandling. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til uttalelse:  
 
       «HTM slutter seg til rådmannens konklusjon med begrunnelse»  
 
Rådmannens konklusjon med begrunnelse lød som følger:  
 
       «Rådmannen er noe skeptisk til om det er praktisk gjennomførbart å opparbeide 
Tangen til en boligeiendom som fyller dagens krav. Videre ligger eiendommen i et 
LNF-område med restriksjoner for utbygging og uten kollektivtilgjengelighet. 
Rådmannen ser imidlertid at dette kan være i tråd med et eventuelt politisk ønske om 
å åpne for gjenopptatt bosetting på gamle, fraflyttede småbruk i kommunen. Det 
foreslås derfor at det gis et positivt signal i saken og at man går videre med en 
søknadsprosess. Forutsetningen for at Tangen skal utvikles med bolig er at 
forholdene for å etablere en tilfredsstillende og varig veiatkomst er løst.»  
 
Tiltakshaver hadde tidligere en tinglyst rett til en 2 meter bred kjerrevei på gnr./bnr. 
48/1,6, fra Vestre Hogstvet til Tangen (vedlegg 12). Denne veiretten strekker seg 
over jordet på gnr./bnr. 48/1,6, men dette partiet er i dag dyrket. Eventuell ny 
opparbeiding av dette partiet krever derfor tillatelse fra kommunen.  
 
Tiltakshaver ønsket å utvide eksisterende kjerreveirett til bruk også for 
motorkjøretøyer/bil. Grunneier på gnr./bnr. 48/1,6 (Morten og Olav Lilleheier) ønsket 
imidlertid ikke dette, partene har derfor ikke avklart forholdet i minnelighet. Av denne 
grunn fremmet tiltakshaver saken for Akershus og Oslo Jordskifterett, som i 2016 ga 
tiltakshaver rett til bilvei over gnr./bnr. 48/1,6 (vedlegg 13). Trasévalget tok 
utgangspunkt i den gamle kjerreveiretten, men endret deler av traséen slik at veien 
ikke lenger går tvers over jordet på gnr./bnr. 48/1,6 slik den gamle kjerreveiretten la 
opp til.  
 
Tiltakshaver har dermed innhentet nødvendige varig rettighet til atkomst iht. HTM’s 
føringer av 2013. Iht. jordskifteavgjørelsen tas det forbehold om at nødvendige 
byggetillatelser innhentes fra kommunen før veien etableres. 
 
Den 29.09.2016 mottok Follo landbrukskontor søknad om etablering av landbruksvei 
via gnr./bnr. 48/1,6 til Tangen iht. avklart veirett i jordskifteretten. Denne søknaden 
ble avslått av Landbrukskontoret i Follo den 26.10.2016 (vedlegg 14), da man ikke 
fant at det var grunnlag for å bygge en så omfattende vei basert på 
landbruksressursene på Tangen.  
  
Det ble deretter i stedet søkt Ås kommunes bygningsmyndighet om tillatelse til 
etablering av atkomstvei til boligformål iht. pbl. § 20-3 jf. § 20-1. Fordi veien som 
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nevnt skal anlegges i LNF-A-område og veien skal tjene alminnelig boligformål er det 
også søkt om dispensasjon fra arealformålet.  
 
Etter at rådmannen den 23.02.2017 påpekte mangler ved søknaden (vedlegg 15), 
kom det inn ytterligere nabomerknader (vedlegg 16) og ansvarlig søker sendte 
deretter inn presiseringer til søknaden den 13.06.2017 (vedlegg 17).  
  
Tiltaket skal anlegges på et område hvor både dyrket jord og skogsarealer vil bli 
berørt. Søknaden ble av denne grunn oversendt Follo Landbrukskontor for 
behandling etter jordlova § 9 om omdisponering av dyrket/dyrkbar jord.  
  
Landbrukskontoret i Follo avslo søknaden etter jordlova § 9 i vedtak av 07.08.2017 
(vedlegg 18). Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver (vedlegg 19) og klagen ble 
kommentert av naboene (vedlegg 20).   
  
Follo Landbrukskontor opprettholdt sitt vedtak i sin forberedende klagebehandling 
(vedlegg 21). Saken ble deretter oversendt landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus for endelig klagebehandling. Fylkesmannen ga klagen medhold og 
opphevet landbrukskontorets vedtak (vedlegg 22). Fylkesmannen foretok deretter ny 
vurdering etter jordlova § 9 og ga omdisponeringstillatelse.   
  
Saken er nå klar for behandling etter plan- og bygningsloven. Søknaden ble 
oversendt statlige og regionale myndigheter den 12.03.2018 (vedlegg 23), 
uttalelsene vil bli drøftet nedenfor.  
 
Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden:  
Innledningsvis i søknadsprosessen ba rådmannen om en redegjørelse for om det var 
vurdert atkomst fra øst. Til dette svarer søker at man har forsøkt dette tidligere uten 
hell, da grunneier på denne siden ikke ønsker dette. Søker fremhever at det 
foreligger veirett fra vest fastsatt ved skjønn, med kortere vei til Ås sentrum. Atkomst 
via Kroer vil medføre økt bilbruk. 
 
For øvrig begrunnes dispensasjonssøknaden med at eiendommen Tangen skal 
opprustes, og at det derfor er nødvendig med bilvei til denne eiendommen.  
 
Søker viser til at HTM den 22.08.2013 stilte seg positive til opprusting av Tangen og 
at man går videre med søknadsprosess. Forutsetningen for dette var at det er mulig 
å etablere tilfredsstillende og varig veiatkomst. Søker viser til at det også vil være en 
forutsetning for å restaurere, utvikle, drive og vedlikeholde Tangen at man etablerer 
veiatkomst til eiendommen.  
 
Søker viser til jordskifterettens konklusjon om at veibyggingen vil «være klart mer til 
gagn enn skade» og at påregnelig trafikk til én bolig med tilhørende enkel 
landbruksdrift som hest eller hundehold gir beskjeden skade for gnr. 48 bnr. 1,6. 
Søker viser videre til rettens bemerkning om at «inngrepene som må gjøres i gnr. 48 
bnr. 6 er marginale og medfører ikke skade som etter rettens syn er større enn nytten 
for bnr. 4»  
  

Søker viser til at hensynene bak LNF‐formålet først og fremst er å sikre områder som 
skal nyttes til landbruksproduksjon og/eller som skal bli liggende som naturområder 
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eller områder med spesiell betydning for friluftslivet. Søker mener tiltaket i liten grad 
vil beslaglegge områder som dekkes av disse hensynene. Tiltaket vil etter søkers syn 

ha begrenset betydning for jord‐ og skogbruket i området eller for friluftsinteressene. 
Søker mener i stedet det kan være positivt å gjenoppta bosetning på gamle, 
fraflyttede småbruk.  
 

Søker kan derfor ikke se at hensynene bak LNF‐ formålet eller i lovens 
formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt ved at en dispensasjon innvilges i 
denne saken.  
  
Søker peker på ulemper knyttet til økt trafikk, men vurderer at eiendomsinngrepene 
forøvrig er marginale. Søker fremhever i tillegg at veien stedvis skal legges om slik at 
den ikke lenger går over jordet på gnr./bnr. 48/1,6 og deler dyrket jord i to.  
 
Etter dette mener søker at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter pbl. § 19-
2 er oppfylt.  
 
Nabomerknader: 
Det er innkommet merknader fra fire naboer i området, inkludert grunneier på 
gnr./bnr. 48/1,6 (Morten og Olav Lilleheier). Merknadene er for øvrig fra eier av 
gnr./bnr. 47/1, Alf Kristian Raadim og gnr./bnr. 49/1, Torstein Bjørge.  
 
Naboene peker på at tiltaket er et stort inngrep som etter deres syn ikke bare 
reduserer verdiskapningen på gnr./bnr. 48/1,6 men som også berører jakt, frilufts - og 
naturverninteresser.  
 
Naboene fremhever at omsøkt vei strekker seg over dyrket jord og gjennom 
produktiv skog. Å fremføre en slik bilvei vil etter naboenes syn gå på bekostning av 
allerede etablerte landbruksarealer. Naboene mener en dispensasjon vil gi et 
negativt signal for fremtidig matproduksjon og skogbruk på gnr./bnr. 48/1,6. 
 
Naboene mener en bilvei med tilhørende trafikk og støv, samt ny bolig midt i skogen 
vil virke privatiserende på området. Verdien på skogen som jakt, tur- og 
friluftsområde blir redusert både for de som eier skogseiendommene rundt, og øvrige 
brukere av skogen. 
 
Naboene viser videre til slutningen i jordskifteretten som forutsetter «at gnr. 48 bnr. 4 
skal benyttes til enkel landbruksdrift med tilhørende nødvendig bolig.» Naboene 
peker på at Landbrukskontoret i Follo avslo søknad om å bygge landbruksvei på 
bakgrunn av at landbruksressursene ikke sto i forhold til størrelsen på veien, og at 
veien derfor eventuelt må knyttet til alminnelig boligformål. Naboene mener 
jordskifterettens forutsetninger er brutt ved at veien omsøkes som atkomstvei til 
boligformål. Dette endrede forholdet medfører etter naboenes syn at Ås kommune 
først bør ta stilling til om det er grunnlag for å tillate bosetting, før man vurderer 
søknaden om veibygging. 
 
Tiltakshavers kommentarer til merknadene: 
Nabomerknadene er besvart av advokat Bjørn Clemetsen på vegne av tiltakshaver.  
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Clemetsen bestrider at det omsøkte tiltaket vil ha skadevirkninger av betydning for 
naboeiendommene. Clemetsen viser til at det i 1980 ble fastslått av jordskifteretten at 
gnr./bnr. 48/4 hadde rett til adkomst over gnr./bnr. 48/1,6 ved kjerrevei over jord- og 
bruksarealer. Dette i henhold til overenskomst mellom daværende eier av gnr./bnr. 
48/4 og daværende eier av gnr./bnr. 48/1,6. Denne veiretten har vært tinglyst, og i 
dokumentet fremgår det at det senere kan bli aktuelt med bilvei, men at dette i så fall 
måtte fastsettes ved nytt skjønn også i forhold til trasévalg. Clemetsen peker på at 
veiretten og nevnte forutsetninger ble godkjent av en av naboene som nå har 
fremmet merknader i saken. 
 
Clemetsen viser til at jordskifteretten i sin avgjørelse av 2016 har foretatt en 
interesseavveining og konkluderte med at inngrepene «er marginale og medfører 
ikke en skade som etter rettens syn er større enn nytten for bnr. 4.»  
 
Videre vises det til at det valgte alternativet ifølge jordskifteretten «er det som 
balanserer partenes interesser best» og at «alternativet er det korteste og er godt 
tilpasset terrenget.».  
 
Clemetsen mener ulempene for de berørte eiendommene er minimale og ikke større 
enn de vil måtte tåle. Det må også etter Clemetsens vurdering ha fremstått som 
påregnelig for naboene at Tangen settes i stand og tas i bruk på ny, og at dette vil 
medføre noe økt trafikk. Clemetsen mener tiltaket i liten grad berører jakt, tur og 
friluftsinteresser. 
 
Når det gjelder skillet mellom landbruks- og boligformål peker Clemetsen på at 
jordskifteretten har tatt utgangspunkt i det samme formålet som fremmes i 
dispensasjons- og byggesøknaden for veien, følgelig ny bolig på Tangen med 
tilhørende enkel landbruksdrift, hest eller hundehold. Disse forutsetningen blir etter 
Clemetsens syn ikke brutt ved at veien godkjennes som atkomstvei til boligformål.  
 
Avslutningsvis fremhever Clemetsen vedtaket i HTM og presiserer at forholdene 
rundt veiatkomst nå er avklart gjennom skjønnet. Clemetsen ber derfor om at 
kommunen nå følger opp dette videre. 
 
Clemetsen mener det ikke er grunnlag for å ta nabomerknadene til følge, da tiltaket 
ikke er i strid med planformålet, planbestemmelsene eller annen lovgivning.  
 
Uttalelser fra statlige og regionale myndigheter:   
Søknaden er som nevnt oversendt regionale og statlige myndigheter til uttalelse.   
  
Statens Vegvesen Region Øst (SVV) (vedlegg 24):  
Statens Vegvesen har ingen merknader til søknaden om atkomstvei via gnr./bnr. 
48/1,6 til Tangen på gnr./bnr. 48/4.  
  
Akershus Fylkeskommune (AFK) – Fylkesadministrasjonen (vedlegg 25):  
AFK viser til at tiltaksområdet ble registrert i 2016 i forbindelse med det omsøkte 
tiltaket. Det ble da registrert ett gravminne samt tre kulturminner fra nyere tid 
(vedlegg 25.1). Det er ikke tilkommet nye opplysninger i saken, AFK fastholder derfor 
sitt tidligere svar:  
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Tiltaket kommer ikke i konflikt med det fredede gravminnet. Selv om kulturminnene 
fra nyere tid ikke er omfattet av kulturminnelovens fredningsbestemmelser ber AFK 
om at det utvises hensyn så langt det er mulig, da slike kulturminner også har verdi, 
for opplevelse og er historiefortellende elementer i landskapet.  
 
AFK viser videre til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som ble 
vedtatt av fylkestinget 14. desember 2015. Et av planens hovedmål er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles 
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og 
sykkel.  Dispensasjoner i LNF-områder bidrar til et spredt utbyggingsmønster, og er 
dermed i strid med intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- 
og transportplanlegging. Ås kommune har en stadig økende befolkningsvekst. AFK 
presiserer at summen av mange dispensasjoner på sikt vil få betydelige 
konsekvenser for areal, transport og infrastruktur.   
 
AFK har merket seg at det for tiden er mange dispensasjonssaker i Ås kommune og 
påpeker at det er viktig at kommunen gjør en helhetlig vurdering av disse sakene.  
 
AFK vurderer at en dispensasjon i denne saken vil undergrave intensjonen i 
kommuneplanen. I tillegg vil den kunne skape forventning om likebehandling i 
tilsvarende saker. På bakgrunn av de ovenfor nevnte årsaker fraråder derfor AFK at 
det gis dispensasjon for det omsøkte tiltaket. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) – Miljøvernavdelingen (vedlegg 26):  
Også FMOA vurderer at tilrettelegging for ny bolig på Tangen vil være i strid med 
statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Dette fordi ny 
bolig vil bli bilbasert, da avstand til sentrale områder med togstasjon og viktige 
sentrumsfunksjoner er 4 km unna og kollektivtilbudet i området er dårlig.   
  
FMOA påpeker at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. 
Dispensasjoner uthuler gjeldende planers funksjon som styringsverktøy, og kan 
medføre uforutsigbarhet for kommunens innbyggere i fremtidige plan- og 
byggesaker.   
  
FMOA gjør oppmerksom på at den samlede effekten ved bruk av dispensasjoner 
over tid vil undergrave hensynene som bestemmelsene skal ivareta. Dette selv om 
én enkelt dispensasjon ikke alene har denne effekten.   
 
FMOA fraråder derfor at kommunen innvilger dispensasjon i denne saken.  
  
Rådmannens vurdering av søknaden:   
Rådmannen vurderer søknaden helt 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.»  
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Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. Det er 
ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar overvekt av 
fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008).  
  
Kommuneplanen er, som de overordnede myndighetene påpeker, styrende i området 
og formålet med denne er å skape langsiktighet, stabilitet og forutsigbar 
saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen er et juridisk bindende dokument, 
som før den vedtas går gjennom omfattende demokratiske prosesser. En 
dispensasjon fra denne planen vil derfor alltid kunne bidra til å undergrave dens 
styringsverdi.  
  
Som nevnt innledningsvis er det kun veien til Tangen som behandles i denne 
konkrete saken. Likevel er det på det rene at veien skal tjene som bilatkomstvei til ny 
bosetting på Tangen, av denne grunn er man nødt til å se disse forholdene i 
sammenheng. 
 
Tiltakshaver har nå skaffet seg de nødvendige privatrettslige rettigheter til atkomst 
iht. plan og bygningsloven § 27-4. Rådmannen vil ikke ta nærmere stilling til 
avgjørelsen i jordskifteretten ut over det faktum at privat rett til bilvei foreligger.   
  
Det er nå opp til Formannskapet som planmyndighet og offentlige forvaltning å 
vurdere om omsøkt vei fordrer en tilfredsstillende løsning iht. føringene fra HTM av 
22.08.2013.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at uttalelsen til HTM nå er 5 år gammel og binder 
ikke kommunen i dag. Uttalelsen er ikke juridisk bindende og kan kun regnes som en 
politisk føring om hvordan utvalget stilte seg til saken i 2013. Det er altså ikke 
tidligere foretatt en konkret vurdering av om en dispensasjonssøknad vil bli innvilget i 
denne saken. Siden 2013 har kommuneplanen blitt rullert, forutsetningene er følgelig 
endret siden forholdet sist ble drøftet. For at omsøkt atkomstløsning skal kunne 
anses som tilfredsstillende iht. HTM’s føringer må tiltaket følgelig oppfylle vilkårene 
for dispensasjon i pbl. § 19-2 og være i tråd med dagens lokale, statlige og regionale 
målsettinger.  
 
I denne saken er dispensasjonssøknaden basert på tiltakshavers private interesser, 
følgelig et ønske om å reetablere den nedlagte husmannsplassen Tangen. 
Eiendommen har ikke vært i drift på mange år. Den er derfor delvis gjengrodd og 
bygningen på eiendommen er forfallen. Rådmannen befarte eiendommen høsten 
2017 og kan slå fast at det vil kreve betydelige tiltak og ressurser for å istandsette 
bygget til en fullverdig bolig. Det er imidlertid ikke vedlagt tilstandsrapport som gir en 
nærmere faglig vurdering av dette. Rådmannen ser det likevel som klart at en 
rehabilitering vil bli av så omfattende karakter at tiltaket må anses som et 
nybygg/hovedombygging.  
 
I HTM-sak ble det foretatt drøftinger rundt et generelt politisk ønske om å åpne for 
gjenopptatt bosetting på gamle, fraflyttede småbruk i kommunen. Rådmannen mener 
dette er et tema som eventuelt må behandles i forbindelse med neste 
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kommuneplanrullering. I denne sammenheng bør det i så tilfelle vurderes minstekrav 
til eksisterende bebyggelses standard på fraflyttede småbruk. Rådmannen minner 
om at oppussingstiltak i eksisterende våningshus ikke er avhengig av dispensasjon 
fra LNF-formålet, men det er derimot tiltak som regnes som nybygg.  
 
Denne konkrete saken er spesiell da det er tale om en gjengrodd eiendom med én 
enkelt bygning som krever så betydelige rehabiliteringstiltak og ressurser at tiltaket vil 
måtte betraktes som et nybygg, tilsvarende andre nye boliger som omsøkes i LNF-A-
områder. Eiendommen har ingen driftsbygninger som kan benyttes i 
småbrukssammenheng og er således både avhengig av dispensasjon fra LNF-
formålet og tillatelse til oppføring av nye bygg knyttet til hest- eller hundehold. Det er 
usikkert om det er slike saker det siktes til når man oppmuntrer til reetablering av 
småbruk.  
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle landbruks- 
og skogsarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal i tillegg 
bevares i størst mulig grad, ressursgrunnlaget til landbruket og friluftsinteresser skal 
ivaretas og sammenhengende jordbruksområder skal beholdes. Tilrettelegging for 
spredt boligbebyggelse i LNF-A-områder skal derfor unngås. 
 
Rådmannen vil nå vurdere om tiltaket vesentlig vil tilsidesette ovenfor nevnte hensyn.  
 
I søknaden gjengis vurderinger fra Akershus og Oslo jordskifterett, som kommer til at 
«inngrepene som må gjøres på bnr. 1 og 6 er marginale og medfører ikke en skade 
som etter rettens syn er større enn nytten for bnr. 4.» Retten bemerker også at valgt 
traséalternativ «er det som balanserer partenes interesser best» og at «er det 
korteste og godt tilpasset terrenget.».  
 
Rådmannen presiserer at jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med 
privatrettslige forhold knyttet til fast eiendom. Jordskifteretten foretar følgelig ikke 
vurderinger ut fra et offentligrettslig perspektiv slik kommunen gjør under behandling 
av saker etter plan- og bygningsloven. Jordskifteretten har foretatt en vurdering av 
om den opprinnelige kjerreveiretten, basert på normal samfunnsmessig utvikling, må 
kunne åpnes også for biltrafikk. I den forbindelse er private interesser vurdert opp 
mot hverandre. Ulemper for gnr./bnr. 48/1,6 som følge av tiltaket er altså vurdert opp 
mot nytten for gnr./bnr. 48/4. Når man deretter fant at nytten for gnr./bnr. 48/4 var 
større, og at rett til bilvei forelå, vurderte jordskifteretten videre hvilke av flere 
traséalternativer som vil være mest hensiktsmessig ut fra hva som balanserer de 
private partenes interesser best.  Jordskifteretten har altså ikke vurdert tiltaket opp 
mot de overordnede offentligrettslige interesser som ligger til grunn for LNF-A-
formålet.  
 
I denne saken har Fylkesmannens landbruksavdeling innvilget 
omdisponeringstillatelse etter jordlova § 9, hvor eiendommens landbruks- og 
dyrkingspotensiale er grundig vurdert. Rådmannen vil derfor ikke foreta en 
selvstendig vurdering av disse forholdene. 
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Rådmannen fremhever, slik som Fylkesmannen og Akershus Fylkeskommune, at det 
ikke kun er vurderinger av landbruksfaglig karakter som skal vurderes i denne saken. 
Omsøkte arealer er også disponert til natur- og friluftsformål. 
  
Kommuneplanen ble rullert og vedtatt 03.02.2016, og er således av nyere dato. 
Kommuneplanens arealdel består av rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel angir altså hvordan nasjonale 
og regionale mål og retningslinjer, samt overordnede planer skal ivaretas.   
  
Ås kommune har i kommuneplanens arealdel tatt stilling til hvor man ønsker videre 
boligutvikling i kommunen. Omsøkte arealer er disponert til LNF-A-formål, noe som i 
seg selv gir en klar føring om at det ikke er ønskelig å tilrettelegge for ytterligere 
boligutvikling i dette området.  
 
Som de overordnede myndighetene også påpeker er det både en nasjonal og 
regional forventning om at hovedandelen av befolkningsveksten skal lokaliseres i 
sentrum og i nærheten av kollektivknutepunkter. Det har blitt et større fokus på dette 
enn det var i 2013, blant annet på bakgrunn av Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus som ble vedtatt i 2015. Ny bosetting på Tangen vil ikke være i tråd 
med denne planen da Tangen ligger 4 km fra Ås sentrum. Dette vil skape 
utfordringer mht. kommunale tjenester som renovasjon, hjemmehjelp og skoleskyss.  
 
Kommunens friluftsområder og kulturlandskap blir stadig satt på prøve gjennom 
dispensasjonssøknader. Denne konkrete saken utmerker seg da det er tale om en 
enkelt tomt i Kroermarka fremfor en tomt i nærheten av allerede etablererte 
boligområder. Bilvei med bredde 3,5 meter ekskludert grøfter, skjæringer og fyllinger 
med lengde 965 meter vil klart kunne skape utfordringer knyttet til friluftsinteresser. 
Søker peker på at bevaringsverdig vegetasjon ikke vil bli berørt av tiltaket, men selve 
landskapet i området er likevel verdifullt. Terrenget er formet fra naturens side og fra 
den aktivitet mennesker har skapt gjennom generasjoner av jordbruk og husdyrhold. 
Sammenlignet med dagens situasjon vil omsøkt atkomstvei klart være et inngripende 
tiltak i dette landskapet. Veien vil kreve store fyllinger/skjæringer pga. 
høydeforskjeller i terrenget.  
 
Det er flere steder etablert tråkkede turstier i området. Rådmannen slutter seg til 
naboenes merknader om at en bilatkomstvei vil få privatiserende virkning på 
omgivelsene og sette en høyere terskel for allmennhetens ferdsel i området. 
 
Rådmannen vurderer at omsøkt bilatkomstvei, som blant annet skal anlegges i et 
ellers inngrepsfritt skogsområde, vil forringe landskapet i området og redusere 
allmennhetens naturopplevelse.  
  
Som fylkesmannen påpeker trues sammenhengende LNF-områder gjennom 
enkeltdispensasjoner. Det er derfor viktig at kommunene har en restriktiv holdning til 
tiltak i slike områder.  
 
På dette grunnlag finner rådmannen at omsøkt tiltak klart vil vesentlig tilsidesette de 
offentligrettslige hensynene LNF-A-formålet er satt til å ivareta.  
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Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, dvs. at samtlige vilkår for å få innvilget 
dispensasjon må være oppfylt for at dette skal kunne innvilges. Når rådmannen nå 
finner at hensynene bak LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt, vil en vurdering av 
fordeler og ulemper i saken bli overflødig.   
 
For ordens skyld nevner rådmannen likevel at man ut fra en vurdering av søknaden 
ikke kan se at tiltaket vil medføre fordeler ut over tiltakshavers egne private 
utbyggingsinteresser på Tangen. Det har ifm. jordlovsbehandlingen blitt anført at 
veien vil gjøre området bedre tilgjengelig for bevegelseshemmede. Rådmannen 
slutter seg til dette, men avstanden og veistandarden fra Ås sentrum, samt mangelen 
på parkeringsmuligheter vil være begrensende faktorer for de fleste turgåere i utsatte 
grupper. 
 
Ulempene knyttet til tiltaket, i form av vesentlige terrenginngrep og tilrettelegging for 
spredt boligutvikling i kommunen er derimot klare. Rådmannen kan følgelig ikke se at 
det foreligger fordeler ved omsøkt tiltak som klart veier tyngre enn disse ulempene 
etter en samlet vurdering. 
 
Rådmannen mener denne saken er av svært prinsipiell karakter. Dersom 
dispensasjon innvilges i denne saken vil det danne mønster for senere saker av 
lignende karakter. Det vil dermed bli en forventning om at slike tiltak vil kunne tillates 
også ellers i kommunen. En slik presedens vil igjen medføre en uheldig uthuling av 
kommuneplanbestemmelsene, da det vil åpne opp for bit-for-bit utbygging i mindre 
sentrale områder i kommunen.   
  
Rådmannen erfarer at utbyggingsinteressen blant hjemmelshavere av 
landbruksarealer har økt vesentlig de siste årene. Rådmannen er bekymret for at en 
løsere holdning i disse sakene kan medføre en trend som får alvorlige konsekvenser 
for LNF-områdene kommunen. Rådmannen vurderer det derfor som svært viktig at 
kommunen er tro mot sin egen kommuneplan i disse sakene, både av hensyn til 
forutsigbarhet og likebehandling, og av hensyn til de demokratiske prosessene som 
ligger til grunn for kommuneplanen. Jo lavere terskelen for å innvilge dispensasjon 
settes, jo mindre verdi får kommuneplanen i praksis. Dette er uheldig, spesielt når 
planen er av nyere dato.   
  
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at Fylkesmannen og 
Akershus Fylkeskommune stiller seg negative til å innvilge dispensasjon i denne 
saken. Rådmannen slutter seg til samtlige av disse uttalelsene, og gjengir ordlyden i 
pbl. § 19-2 fjerde ledd:  
  
«Kommunen bør (…) ikke dispensere fra planer (…) når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»   
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta. 
Rådmannen finner at konsekvensene av en dispensasjon i denne saken vil få 
alvorlige presedensvirkninger og føre til at de hensyn LNF-A-formålet er ment å 
ivareta blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger en 
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kvalifisert overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon i denne saken, tvert imot 
er det en kvalifisert overvekt av ulemper.  
  
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon fra LNF-A-formålet for 
etablering av bilatkomstvei til gnr./bnr. 48/4 Tangen bør avslås med hjemmel i pbl. § 
19-2.   
  
Tilleggsinformasjon: 
Rådmannen registrerer at tiltakshaver ikke har fått gjennomslag for atkomst til 
Tangen fra østsiden. Grunneier på denne siden (gnr./bnr. 78/1 – Vestre Bråthe) har 
imidlertid nylig fått tillatelse til etablering av landbruksvei på sin eiendom, denne skal 
plasseres ca. 100 meter i luftlinje fra eiendommen Tangen. (vedlegg 27). Dersom 
Formannskapet stiller seg positiv til ny bosetting på Tangen, bør tiltakshaver 
oppfordres til å forsøke ny dialog med grunneier på gnr./bnr. 78/1, for å drøfte mulig 
påkobling til denne veien som atkomstmulighet til Tangen, jf. alternativ innstilling 1 
nedenfor. En slik påkobling vil medføre vesentlig mindre terrenginngrep enn den nå 
omsøkte veien. 
 
Rådmannen mottok tilleggsmerknader fra naboene den 15.04.2018 (vedlegg 28) som 
blant annet peker på forekomster av salamander, øynstikker og blålibell i området. 
Rådmannen presiserer at dette er forhold som må vurderes utredet nærmere før 
tiltaket kan igangsettes.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden avslås:  
Ingen  
  
Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart  
  
 

 
Alternativ innstilling 1: 
«Saken utsettes. Tiltakshaver oppfordres til å gå i ny dialog med grunneier på 
vestsiden, gnr./bnr. 78/1, vedrørende mulighet for påkobling til ny landbruksvei på 
denne eiendommen. Omklassifisering av denne landbruksveien krever også 
dispensasjon, men veien vil her kunne tjene flere formål, følgelig både landbruks- og 
boligformål, noe som anses som hensiktsmessig.  
 
Dersom tiltakshaver ikke lykkes med dette og vil opprettholde sin søknad, mener 
Formannskapet at atkomstveien fra vest og ny bosetting på Tangen må vurderes 
samlet. Tiltakshaver bes fremlegge søknad om dispensasjon også for ny bolig på 
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Tangen. Søknad om tiltak på Tangen trenger ikke detaljprosjekteres. Selve 
byggesøknaden kan avventes inntil en eventuell dispensasjon for vei og bolig er 
innvilget.  
 
Det forutsettes likevel at eksisterende bygning skal restaureres fremfor å erstattes av 
ny bolig. Sammen med søknad om dispensasjon må det derfor innsendes en faglig 
utarbeidet tilstandsvurdering av bygningen på Tangen som redegjør for hvorvidt 
rehabilitering av bygget faktisk er gjennomførbart. Det må også opplyses om det 
planlegges flere boenheter på Tangen og hvilke andre bygninger knyttet til heste- og 
hundehold som vil bli aktuelt på tomta. Planen bør illustreres på et enkelt 
situasjonskart som viser bolig på Tangen, samt forslag til plassering av bygninger 
knyttet til hest/hundehold. 
 
Det må også innhentes en faglig vurdering av hvorvidt veien og fremtidig byggetiltak 
på Tangen vil medføre negative virkninger på truede arter i området.» 
 
Alternativ innstilling 2:  
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for 
etablering av atkomstvei via gnr./bnr. 48/6 til gnr./bnr. 48/4 Tangen på følgende vilkår 
jf. pbl. § 19-2. 
 

1. Tiltaket knyttes utelukkende til fremtidig bosetting på Tangen og tillates 
derfor ikke igangsatt før en konkret byggesak på Tangen er endelig 
avgjort.  
 

2. Det må innhentes en faglig vurdering av hvorvidt veien og fremtidig 
byggetiltak på Tangen vil medføre negative virkninger på truede arter i 
området.  
 

3. Det forutsettes at eksisterende bygning skal restaureres fremfor å 
erstattes av en ny bolig. 
3.1. Sammen med søknad om dispensasjon for bolig på Tangen skal 

det derfor vedlegges en tilstandsvurdering av bygningen på 
Tangen som redegjør for hvorvidt rehabilitering av bygget faktisk 
er gjennomførbart. Detaljprosjektering ut over dette kan 
avventes til det eventuelt innvilges dispensasjon. 

3.2. Det må opplyses om det planlegges flere boenheter på Tangen 
og hvilke andre bygninger knyttet til heste- og hundehold som vil 
bli aktuelt på tomta. Dispensasjonssøknaden må suppleres med 
et enkelt situasjonskart som viser bolig på Tangen, samt forslag 
til plassering av bygninger knyttet til hest/hundehold.» 

3.3. Ved eventuell senere detaljprosjektering skal kulturminner av 
eldre og nyere tid hensyntas. 

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2:  
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordi: ______ (fyll inn)  
  



Ås kommune 

17/00525-39 Side 17 av 17 

Formannskapet mener at følgende fordeler vurderes for å veie tyngre enn ulempene 
etter en samlet vurdering: _____(fyll inn)  
  
Dersom dispensasjon innvilges for ny bosetting på Tangen gis rådmannen delegert 
fullmakt til å behandle søknad om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4 for 
veien. Rådmannen gis også delegert fullmakt til å behandle selve byggesaken for vei 
og bolig etter pbl. § 20-1.   
  
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden innvilges:  
Ingen  
  
Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 


