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R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord - Frogn grense - 
Søknad om dispensasjon - klage på vedtak 

 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/02664-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter, som må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer 
i administrativt vedtak av 22.03.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 22.03.2018, sak 17/02664 dokument nr. 
8 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Ås, 14.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018 
 
Vedlegg: 
1.1 Klage på vedtak, datert 10.04.2018 
1.2 Vedlegg til klage - Korrespondanse mellom SVV og eier 
2. Delegert vedtak, datert 22.03.2018 
 
3. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 09.10.2017 
4. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 16.02.2018 
5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 23.02.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Shark AS 



Ås kommune 

17/02664-10 Side 2 av 5 

Astrid Holmsen Krogh 
Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Akershus fylkeskommune 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Avslag på dispensasjon fra R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord – Frogn 
grense, ble gitt i vedtak av 22.03.2018. Saken ble påklaget i brev datert 10.04.2018. 
 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
22.03.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Fakta i saken: 
R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord – Frogn grense ble vedtatt 
14.02.1996. Den aktuelle eiendommen, gnr 23 bnr 8 og 10 ble regulert til 
spesialområde: boligområde/landbruk, SBL1. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 8.5 der det heter at: 
 
Område SBL1 kan brukes til boligformål inntil eventuelt eierskifte. Området skal 
senere tilbakeføres til jordbruksformål. 
 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan, som viser område SBL1 (gnr 23 bnr 8 og 10) 

 
Da reguleringsprosessen pågikk ble eierne av Smebølveien 3, gnr 23 bnr 8 og 10 
(tilsvarer område SBL1, ca. 4,2 dekar) tilbudt innløsning av eiendommen, på grunn 
av nærheten til E6. Eierne valgte å bli boende på premissene i overnevnte 
bestemmelse. 
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I søknaden bes det om at eiendommen kan benyttes til boligformål, også etter nytt 
eierskifte. Søknaden ble behandlet delegert og den ble avslått, da rådmannen ikke 
kunne se at vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 er 
oppfylt. 
 

 
Utsnitt av grunnkart - gnr 23 bnr 8 og 10 ligger mellom E6 og Gamle Mossevei 

 
 

 
Ortofoto av gnr 23 bnr 8 og 10 (midt i bildet) 

 
Klage på dispensasjon: 
I brev datert 10.04.2018 blir saken påklaget av ansvarlig søker. Klager mener at 
kommunens saksutredning er mangelfull og at kommunen har feil forståelse av 
historikken angående regulering og avtale mellom eier og Statens vegvesen. Klager 
mener at avslaget mangler relevant begrunnelse. Videre mener klager at 
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overordnede myndigheter som Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og Akershus fylkeskommune stiller seg positive til søknaden om dispensasjon. 
 
Det er lagt ved ny/utvidet dokumentasjon i saken som viser at det har pågått en 
prosess etter at reguleringsplanen ble vedtatt, for å støysikre eiendommen på best 
mulig måte. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer uttalelsene fra overordnede myndigheter på en annen måte en 
klager. Både Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus 
fylkeskommune uttaler at de ikke vil motsette seg en dispensasjon hvis kommunen 
finner at vilkårene for å gi en dispensasjon er til stede. 
 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det at «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.» 
 
Ved dispensasjon fra loven, forskriftene til loven eller fra plan, skal det legges særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Det er helt tydelig hva som er hensikten bak reguleringsbestemmelse 8.5, og det er 
at eiendommen skal tilbakeføres igjen til landbruksformål ved eierskifte. En 
dispensasjon vurderer rådmannen som en vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsen 
og kan derfor ikke gis. 
 
Til tross for støytiltak vurderes ikke denne eiendommen som godt egnet til bolig, jfr. 
overnevnte konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Visse typer av sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn kan tillegges 
vekt i vurderingen, forutsatt at slike hensyn er helt spesielle. Personlige forhold vil 
bare helt unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering, og vurderes 
som uaktuelt i denne saken. Arv og/eller slektskapsforhold, eller andre privatrettslige 
og personlige grunner, er altså normalt ikke en grunn for å tillate dispensasjon. 
 
Rådmannen har derfor ikke funnet vilkår som tilsier å gi en dispensasjon i denne 
saken, dvs at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
22.03.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


