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Saksprotokoll 
 
 

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

Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/02682 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/18 27.09.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
FrPs forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø finner at klagers anførsler utgjør nye momenter, som 
må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt 
vedtak av 14.06.2018. Hovedutvalget opphever administrativt vedtak av 14.06.2018, 
sak 17/02682 dokument nr. 14 og klagen tas således til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger hovedutvalget søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
Hovedutvalget vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges fordi:  

 Formålet i kommuneplanen åpenbart har oppstått ved en inkurie 

 Gnr/Bnr 110/13 var bebygget minst 20 år før formål friområde ble etablert 

 Gnr/Bnr 110/13 har vært bebygget i 60+ år, og ligger inntil eksisterende 
bebyggelse 

 Dispensasjonen berører ikke dyrket eller dyrkbar mark 
 
Hovedutvalget mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  

 Formålet i kommuneplanen åpenbart har oppstått ved en inkurie 

 Dagens arealdisponering aldri har overensstemt med virkelig bruk 

 Øker ikke antall avkjøringer 
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 Dispensasjonen vil ikke berøre dyrket mark og er i akseptabel avstand fra 
skole og andre tilbud 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. oktober 2018 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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