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Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - klage på vedtak 

 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/02682-22 

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 framkommer i 
administrativt vedtak av 14.06.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 14.06.2018, sak 17/02682 dokument nr. 
14 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Ås, 13.09.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2018 
 
Vedlegg: 
1.1 Klage på vedtak, datert 01.08.2018 
1.2 Vedlegg til klage 1-7 
1.3 Tilleggsinformasjon til klage, datert 15.08.2018 
2. Delegert vedtak, datert 14.06.2018 
 
3. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 28.05.2018 
4. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 29.05.2018 
5. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 29.05.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ruth M. og Kaleb Schytt, Kongeveien 157, 1407 Vinterbro 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Akershus fylkeskommune 
Statens vegvesen 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ble gitt i vedtak av 
14.06.2018. Saken ble påklaget i brev datert 01.08.2018 (fikk utsatt klagefrist). 
 
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 
14.06.2018. 
 
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: 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2016, er den aktuelle eiendommen 
disponert til friområde. Det er søkt om dispensasjon/bruksendring til boligformål. 
Hjemmelshaver bor på tilgrensede eiendom gnr 100 bnr 10, som er disponert til 
boligformål. Begge eiendommene er uregulerte. 
 
På eiendommen, som er disponert til friområde, er det to bygninger som er registrert 
som landbruksbygninger. Bygningene har blant annet vært benyttet til verksted. 
 

 
Utsnitt av kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016 
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Avslag på dispensasjon: 
Avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ble gitt i vedtak av 
14.06.2018. Begrunnelsen for avslaget er at eiendommen ligger i et område som er 
bilbasert og mangler gang- og sykkelvei. Samtlige overordnede myndigheter har 
uttalt seg negativt til søknaden og fraråder en omdisponering av eiendommen til 
boligformål. 
 
Kommuneplanens arealdel skal være styrende for utviklingen i kommunen og gi 
forutsigbarhet for kommunens innbyggere. En dispensasjon vil kunne være med og 
undergrave planen som styringsverktøy. 
 
Kommunen kan ikke se at vilkårene for å få dispensasjon er oppfylt, jfr plan- og 
bygningslovens § 19-2. 
 
Klage på avslag: 
I brev datert 01.08.2018 blir avslaget påklaget av hjemmelshaver. Klager mener at 
avslaget gis med begrunnelse som gjelder for boligvekst i sentrum og ikke på 
eiendommens beliggenhet, som er utenfor sentrum. 
 
Søker har funnet fram til eldre arealplaner som han mener viser at eiendommen 
opprinnelig var disponert til boligformål. På bakgrunn av det mener klager at en 
dispensasjon reelt bare er en tilbakeføring til opprinnelig arealformål. 
 
Klager mener at det kan se ut som det har skjedd en feil, ved at et friområde på 
sørsiden av veien til Sneisgårdene er blitt forflyttet til gnr/bnr 100/13. Søker har ikke 
funnet noen arealmessig eller politisk behandling av denne forflytningen. Søker stiller 
også spørsmål ved plassering av et friområde på denne eiendommen, og mener at 
LNFR-formål burde være mer passende. 
 
Klager mener på denne bakgrunn at eiendommen bør «tilbakeføres» til boligformål, 
jfr. tidligere planer. 
 
For øvrig viser søker til at det er godkjent atkomst til gnr/bnr 100/13, at søknaden er i 
henhold til Regional plan for areal og transport, jfr. 10 % vedlikeholdsvekst, at det er 
stor mangel på eneboligtomter og at saken ikke vil skape presedens, siden denne 
har en helt spesiell forhistorie. Se for øvrig mer utfyllende klage i vedlegg 1. 
 
Rådmannens vurdering: 
Eiendommen ligger i et område som er bilbasert og mangler gang- og sykkelvei. 
Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Statens 
vegvesen har uttalt seg negativt til søknaden og anbefaler ikke en omdisponering av 
eiendommen til boligformål. 
 
I følge plan- og bygningslovens § 19-4, fjerde ledd, andre punktum bør ikke 
kommunen innvilge dispensasjon dersom en statlig eller regional myndighet uttaler 
seg negativt til en søknad. Det innebærer imidlertid ikke automatisk at 
dispensasjonssøknaden må avslås, men uttalelsen skal tillegges særlig vekt ved 
kommunens dispensasjonsbehandling. 
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Omsøkte eiendom er uregulert og disponert til friområde i kommuneplanens arealdel. 
Kommunen utgangspunkt for saksbehandlingen er gjeldende planstatus. 
 
Slik rådmannen vurderer eiendommens historie har den ikke vært benyttet til 
boligformål, og det underbygges ved at bygningene som er oppført er registrert som 
landbruksbygninger. Rådmannen vil ikke anbefale flere boliger i dette området, med 
henvisning til regionale føringer, kommuneplanens arealdel og uttalelse fra samtlige 
overordnede myndigheter, samt at eiendommen ligger i et område som er bilbasert 
og mangler gang- og sykkelvei. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Begrunnelse for vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2: 
HTM finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt fordi: ___ (fyll inn) 
 
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 
14.06.2018. 
 
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. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


