
 

 

Ås kommune 

 
Plan og utvikling 

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1     Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 ÅS   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 5 
 

 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
   

   

  

 
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
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Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - vedtak 
 
Dispensasjon 
 
Det vises til søknad mottatt 26.03.2018 
 

Tiltakets adresse: 
Kongeveien 153 

 
         

Gnr./bnr.:100/13 
 

 
         

Ansvarlig søker: 
Kabel Schytt 

 
         

Tiltakshaver: 
Kabel Schytt 

 
         

 
Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Ås kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2016. 
 
Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutredningen. 
 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningslovens § 27. 
 
Saksutredning 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 03.02.2016. Det er søkt om dispensasjon fra 
kommunens arealplan, der eiendommen er disponert til friområde. Det er søkt om 
dispensasjon/bruksendring til boligformål. Søkeren, som er hjemmelshaver, bor på 
tilgrensede eiendom gnr 100 bnr 10, som er disponert til boligformål. Begge 
eiendommene er uregulert. 
 
På eiendommen, som er disponert til friområde, er det to bygninger som er registrert 
som landbruksbygninger. Bygningene har blant annet vært benyttet til verksted. 
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Bakgrunn for søknad om dispensasjon 
Søker ønsker dispensasjon/bruksendring for å benytte eiendommen til boligformål. 
Han ønsker å bygge en ny bolig til sin familie. 
 
Søker mener at det ikke gir noen mening i at denne eiendommen er disponert til 
friområde, siden det er store og gode friluftsområder i nærområdene. Det har vært 
sambruk av eiendommene, ved at garasje, boder og lager i Kongeveien 153 alltid har 
vært disponert av Kongeveien 157. 
 
Det er uklart når (før 1975) eiendommen planmessig ble underlagt formålet 
friområde, og det vises til at eiendommen i 1962 var bebygd med lager og det på 
samme tidspunkt ble gitt tillatelse til verksted. Bygningene er registrert som 
landbruksbygninger. 
 
Det er ikke kommet inn merknader fra noen av naboene. 
 
Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel har vært oversendt 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen til 
uttalelse. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (28.05.2018) viser til at området er utenfor 
prioritert tettsted, er bilbasert og mangler gang- og sykkelvei. Fylkesmannen påpeker 
at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. Fylkesmannen støtter den 
administrative vurderingen til kommunen om å avslå søknad om dispensasjon. Økt 
boligbygging i dette området vil ikke bygge opp om prinsippet om å bygge innenfra 
og ut og vil også måtte regnes inn i 10 % av vekst som kan tas utenfor prioritert 
tettsted. Denne prosentandelen skal være vedlikeholdsvekst for å sikre gode og 
stabile bomiljø. Fylkesmannen kan ikke se av oversendt informasjon at boligbygging 
her vil bidra til dette og fraråder derfor at kommunen innvilger dispensasjon for 
bruksendring fra friområde til boligformål. 
 
Akershus fylkeskommune (25.05.2018) viser til Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus som ble vedtatt av Fylkestinget 14.12.2015. 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. Planen innehar en forventning om at hovedandelen av veksten i Ås 
kommune, nærmere bestemt 90 %, skal lokaliseres til Ås sentrum. Angjeldende areal 
ligger ikke med tilknytning til Ås sentrum. 
 
Oppføring av en ny boenhet vurderes ikke å ha regional betydning med hensyn til 
samordnet areal- og transportplanlegging isolert. Samtidig mener fylkesrådmannen 
tillatelser til dispensasjon for fradeling av boligtomter i LNFR-områder kan ha en 
uheldig presedensvirkning, som igjen er negativt for kommunens mulighet for en 
helhetlig boligvekstfordeling. 
 
Dersom det blir gitt tillatelse til bruksendring med en påfølgende byggesak eller 
andre tiltak, vil det bli stilt krav om at det må gjennomføres registrering av automatisk 
fredete kulturminner på tomten. 
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Fylkesrådmannen mener tillatelse til dispensasjon ikke er tilrådelig med hensyn til 
samordnet areal- og transportplanlegging. Fylkesrådmannen fraråder at det gis 
dispensasjon. 
 
Statens vegvesen (25.05.2018) viser til at det omsøkte tiltaket er i strid med 
friområde-formålet. Eiendommen ligger nær fylkesvei 56 (Kongeveien) som har en 
årsdøgntrafikk på 2830 (National databank). Fartsgrensen er 50 km/t. 
 
I henhold til § 6.2 i kommuneplanens planbestemmelser, arealdelen har fylkesvei 56 
holdningsklasse streng i rammeplan for avkjørsler. Langs veier med «streng 
holdning» skal antall tillatelser til utvidet bruk av boligavkjørsler begrenses samt at 
det må vurderes i forhold til framtidig utvikling. 
 
Statens vegvesen mener det er svært uheldig å gi dispensasjon for det omsøkte 
tiltaket. Tiltaket er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. De 
støtter kommunens vurdering og er dermed negative til en eventuell innvilget søknad, 
blant annet på grunn av beliggenheten og manglende gang- og sykkelvei. 
Eiendommen ligger slik til at beboerne vil bli avhengig av å bruke bil til daglige 
gjøremål. 
 
Statens vegvesen fraråder derfor sterkt at Ås kommune innvilger dispensasjon for 
bruksendring fra friområde til boligformål på gnr/bnr 100/13. 
 
En eventuell innvilget dispensasjon for bruksendring på eiendommen utløser krav om 
ny avkjøringstillatelse etter § 40 i veilova. Statens vegvesen vil behandle en eventuell 
søknad om avkjøringstillatelse etter at dispensasjonssaken er endelig avgjort. 
 
Vurdering 
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.» 
 
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. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 
planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 
 
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. 
 
Konklusjon 
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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 – dvs at fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn ulempene – er oppfylt etter plan- og bygningslovens § 19-
2. 
 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. 
 
Gebyr 
Saksbehandling av dispensasjon fra kommuneplanen 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: 
Kaleb Schytt, Kongeveien 157, 1407 VINTERBRO 

Ruth Marie Schytt, Kongeveien 157, 1407 VINTERBRO 

Kopi: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep. , 0032 OSLO 
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 
Statens vegvesen - Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 
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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.  

 


