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R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord - Frogn grense - søknad om 
dispensasjon - vedtak 
 
Dispensasjon 
 
Det vises til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, datert 1.11.2017 
 

Tiltakets adresse: Smebølveien 3 
Gnr/bnr: 23/8 og 10 
Ansvarlig søker: Shark AS 

         
Tiltakshaver: Karin 
Holmsen/Astrid 
Holmsen Krogh 

 

 
Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Ås kommune dispensasjon fra 
R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord – Frogn grense. 
 
Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutredningen. 
 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningslovens § 27. 
 
Saksutredning 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av Ås kommunestyre i møte 14.02.1996. Det 
er søkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 8.5 der det heter at: 
Område SBL1 kan brukes til boligformål inntil eventuelt eierskifte. Området skal 
senere tilbakeføres til jordbruksformål. 
 
Da reguleringsprosessen pågikk ble eierne av Smebølveien 3, gnr 23 bnr 8 og 10 
(tilsvarer område SBL1), tilbudt innløsning av eiendommen, på grunn av nærheten til 
E6/støyplager. Eierne valgte å bli boende på premissene i overnevnte bestemmelse. 
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Bakgrunn for søknad om dispensasjon 
Hjemmelshaver ønsker å videreføre at eiendommen skal kunne benyttes til 
boligformål ved nytt eierskifte. 
 
Søker viser til at det ble utført støyskjermingstiltak, som ble vurdert som 
tilfredsstillende på 90-tallet, og at beboerne ikke har vært sjenert av støy. Søker 
mener videre at eiendommen ikke har noen verdi som jordbruksareal, og at den er 
en ressurs som boligeiendom i et presset boligmarked.  
 
Søknaden om dispensasjon har tidligere vært oversendt Statens vegvesen til 
uttalelse av ansvarlig søker. Søknaden har også blitt oversendt Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus og Akershus fylkeskommune. 
 
Statens vegvesen uttaler at de ikke vil motsette seg at det gis dispensasjon fra 
bestemmelsen, dersom kommunen finner at vilkårene for å gi dispensasjon er til 
stede. Akershus fylkeskommune uttaler at tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt 
med de interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta, og hvis 
kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er innfridd, har fylkesrådmannen 
ingen ytterligere merknader. Fylkesmannen i Oslo og Akershus legger til grunn at 
hensynene bak bestemmelsen knytter seg til støy og ikke jordbruksinteresser. 
Fylkesmannen har vurdert at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller 
regionale hensyn som embetet er satt til å ivareta. På den bakgrunn har 
fylkesmannen ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen legger til 
grunn at kommunen foretar en grundig vurdering ut fra lokale forhold, etter reglene i 
plan- og bygningslovens kapittel 19, og viser til deres dispensasjonsveileder.  
 
Vurdering 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det: «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.» Videre 
heter det: «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet.» 
 
Eiendommen ligger nært inntil E6 og er utsatt for støy- og støvplager. Det var nok 
hovedgrunnen til at den ble foreslått innløst av Statens vegvesen under 
reguleringsarbeidet på 90-tallet. Eiendommen ligger inntil dyrket mark, og kan inngå 
som en del av et framtidig jordbruksformål, jfr. reguleringsplanens bestemmelse 8.5, 
som er sitert innledningsvis i saksutredningen. Eiendommen ligger «for seg selv» og 
er bilbasert. 
 
Dokumenter fra reguleringsprosessen viser at Statens vegvesen ønsket å innløse 
eiendommen. Det ønsket imidlertid ikke eierne, og bestemmelse 8.5 viser at det ble 
inngått et kompromiss, ved at de fikk tillatelse til å bo der inntil nytt eierskifte. Deretter 
skulle eiendommen tilbakeføres til jordbruksformål. 
 
Konklusjon 
Reguleringsplanen skal være styrende og en dispensasjon vil kunne få 
presedensvirkninger og bidra til å undergrave planens styringsverdi. Kommunen kan 
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ikke se at vilkårene for å få dispensasjon – dvs at fordelene ved å gi dispensasjon er 
større enn ulempene - er oppfylt etter plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 8.5 avslås. 
 
Gebyr 
Saksbehandling av dispensasjon fra reguleringsplan er gebyrbelagt med kr. 5 650,- 
etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regningen ettersendes og skal innbetales til 
kommunens fakturaavdeling, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Med hilsen 

 
 
Ellen Grepperud Greta Elin Løkhaug 
leder for Plan og utvikling rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Mottakere: 
Shark AS - Sted Helhet  Arkitektur, Postboks 143 , 1411  

Kopi: 
Astrid Holmsen Krogh, Herumveien 16 A, 1430 ÅS 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

 

 

KLAGEORGAN 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En klage skal 

sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge av klagen, 

vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan 

søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 

 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke 

om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort 

(anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik søknad sendes Plan, bygg og geodata, og 

begrunnes. Avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe 

spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt 

Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da 

vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket 

blir endret. Kravet må settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


