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Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av 
landbruksbygning - Søknad om dispensasjon 

 
Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 18/00597-17 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

                      
Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            

 
Rådmannens innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
verksted/lager for biler på gnr 118 bnr 1. Ved opphør av bruk til dette formål 
skal bygget tilbakeføres iht. opprinnelig tegningsgrunnlag for 
landbruksbygning.  

2. Det tas forbehold om at Fylkesmannen i Oslo og Viken ikke motsetter seg 
tiltaket.  

3. Tiltaket krever at Statens vegvesen gir avkjørselstillatelse fra Sundbyveien i 
henhold til § 40 i Vegloven.  

4. Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom 
verksted/lager for biler i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for 
omgivelsene.  

5. Rådmannen behandler byggesøknaden for øvrig etter delegert fullmakt. 
 
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
  Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Søknad med redegjørelse for dispensasjon 
 
2. Situasjonskart gnr 118 bnr 1 - Fjellstad gård 
3. Plan- og fasadetegninger landbruksbygning 
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4. Uttalelse fra Follo Landbrukskontor 
5. Samtykke fra Arbeidstilsynet 
6. Uttalelse fra Statens vegvesen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker, Ottesen Byggconsult v/Øystein Bagge Ottesen 
Tiltakshaver, Solveig Irene Fjeldstad, Fjeldstadveien 50, 1407 Vinterbro 
 
 
 
 

Saksutredning: 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at midlertidig dispensasjon for bruksendring til verksted/lager 
bør innvilges under forutsetning at bygget enkelt kan tas i bruk til landbruksformål i 
fremtiden dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk medføre vesentlig 
trafikkøkning og ulempe for omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller støv 
kan kommunen oppheve dispensasjonen.  
 
Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen tilrår at det innvilges midlertidig dispensasjon på ubestemt tid for 
bruksendring fra landbruksbygg til verksted/lager jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2.  
 
 
Fakta i saken: 
Eiendommen på Fjellstad gård består av 84,6 dekar fulldyrket jord og totalt er 
eiendommen 100,7 dekar. Driftsbygningen er ca. 60 meter x 12 meter (ca. 720 m² 
grunnflate) og det er kjeller under deler av bygningen. Eier er Solveig Irene Fjeldstad, 
som bor på gården. Eiendommens jord leies bort og drives med kornproduksjon av 
en nabo. 
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Kartutsnitt Fjellstad gård – avkjørsel sydøst fra Sundbyveien. 

 
Hønsehuset er leid ut til verksted hvor det foretas ombygging og restaurering av 
gamle biler og amerikanske biler samt lagring av disse. Verkstedet har vært i drift en 
stund uten at det er søkt bruksendring. 
 
Leietaker Pony Performance AS v/Stig Andresen kontaktet kommunen den 
01.02.2018 for å rådføre seg om hvordan verkstedet kunne fortsette å drive i 
lokalene innenfor lovlige rammer. Verkstedet hadde hatt tilsyn og øvrige myndigheter 
krevde dokumentasjon for lovlig drift. Tiltaket krever tillatelse i henhold til Plan- og 
bygningsloven. 
 
Tiltakshaver, Solveig Irene Fjeldstad, har derfor engasjert Ottesen Byggconsult 
v/Øystein Bagge Ottesen som ansvarlig søker for tiltaket. 
Det er søkt om bruksendring fra hønsehus til verkstedbygning, samt søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra LNF-A til endret formål.  
 
Søknaden og dispensasjonssøknad ble mottatt 23.03.2018, med kompletteringer 
09.11.2018. Vedlegg 1, 2 og 3 
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Hønsehuset som ønskes bruksendret til verksted/lager – er ringet inn. 

 
 
Fakta og vurderingsgrunnlag: 
Eiendommen gnr/bnr 118/1er disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, 
underformål A. Her tillates det kun tiltak som er nødvendige for landbruk og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens eget ressursgrunnlag.  
 
Verksted dekkes ikke av dette og er dermed i strid med LNF-A-formålet. Av denne 
grunn er det søkt om dispensasjon. Søknaden anses tilstrekkelig begrunnet, jf. pbl. § 
19-1.  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Søknaden begrunnes med at det ikke lenger er behov for bygningen som hønsehus 
da driften er avviklet, eller landbruksbygg da jorden er leid bort. Tiltakshaver har ikke 
behov for bygningsarealet til eget formål og mener derfor det vil være hensiktsmessig 
å leie ut arealene til lokale bedrifter med behov for verksted m.v.  
 
 
Uttalelser lokale, regionale og statlige myndigheter: 
 
Landbrukskontoret i Follo (vedlegg 4): 
Landbrukskontoret viser til Veileder fra Landbruks- og matdepartementet (H-2401 
Garden som ressurs). Landbrukskontoret peker på at Driftsbygningen/hønsehuset 
har ingen landbruksmessig bruk/nytte i dag og jorden er leiet ut. Formålet bilverksted 
er imidlertid ikke i tråd med arealformålet for området som er landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF). En dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen synes å 
være nødvendig. 
 

Landbrukskontoret mener det kan åpnes for bruksendring/dispensasjon da 
verksteddrift i det omfanget som er nevnt i søknaden ikke vil være til hinder for 
normal landbruksdrift av eiendommen eller i området for øvrig. 
 
Arbeidstilsynet (vedlegg 5): 
Det foreligger samtykke på vilkår fra Arbeidstilsynet i dokument 18/00597-11, datert 
06.11.2018. Vilkåret gjelder at ventilasjonsløsning for personaldel/kontor skal oppfylle 
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krav til tilstrekkelig luftskifte og ha virkning som gir tilfredsstillende inneklima i 
henhold til gjeldene krav. 
 
 
Statens Vegvesen Region Øst – SVV (vedlegg 6): 
Avstand fra eksisterende hønsehus og fv. 56 er ca. 460 m. 
De skriver, av søknaden framgår at verksted skal brukes til å restaurere gamle biler. 
Det er litt uklart om den omsøkte virksomhet også skal brukes som bedrift med 
ansatte og lærlinger til bilmekanikerfaget som det er opplyst om tidligere. 
Den omsøkte virksomheten er i strid med overordnede føringer for samordnet areal- 
og transportplanlegging. Av hensyn til trafikksikkerhet langs fv. 56 (Sundbyveien) er 
det ugunstig å tillate mer biltrafikk. Statens vegvesen vil derfor fraråde Ås kommune 
å dispensere for en bruksendring slik det søkes om. 
 

En eventuell bruksendring fra hønsehus til verksted utløser krav om ny 
avkjøringstillatelse etter § 40 i Veglova. Statens vegvesen vil behandle en eventuell 
søknad om avkjøringstillatelse etter at dispensasjonssaken er endelig avgjort. 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken – FMOV (ettersendes): 
Ved en inkurie er dispensasjonssøknaden sendt til FMOV på et for sent tidspunkt, vi 
forventer at en uttalelse vil foreligge innen saken behandles i Formannskapet den 
13.03.2019 
Det tas utgangspunkt i at FMOV ikke finner vesentlige momenter som taler for et 
avslag på dispensasjonen. Enhver dispensasjonssak skal behandles konkret, men ut 
ifra tidligere saker har vi grunn til å tro at FMOV vil ha en positiv holdning til 
dispensasjonssøknaden. 
 
 
Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden: 
Rådmannen vurderer dispensasjonssøknaden helt konkret etter vilkårene i 
dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier 
følgende: 
 
«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.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende i dette området og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen 
er et juridisk bindende dokument, som før den vedtas går gjennom omfattende 
demokratiske prosesser. En dispensasjon fra denne planen vil derfor alltid kunne 
bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
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Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle 
landbruksarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal bevares 
i størst mulig grad og kulturmiljøer skal ivaretas. 
 
Kommuneplanen ble rullert og vedtatt 03.02.2016, og er således av nyere dato. 
Kommuneplanens arealdel består av rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som kan iverksettes og hvilke nye tiltak og ny arealbruk som ikke skal 
tillates. I tillegg legger kommuneplanen klare føringer for hvilke viktige hensyn som 
må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel angir altså 
hvordan nasjonale og regionale mål og retningslinjer, samt overordnede planer skal 
ivaretas.  
 
Ås kommune har i kommuneplanens arealdel tatt stilling til hvor man ønsker 
næringsvirksomhet i kommunen. Omsøkt tomt er disponert til LNF-A-formål, noe som 
i seg selv gir en føring om at det ikke er ønskelig med annen næringsvirksomhet enn 
landbruk i dette området. 
 
Omsøkt bygning benyttes imidlertid ikke lenger til landbruk. Rådmannen har derfor 
forståelse for at tiltakshaver ønsker å benytte bygget til andre formål, slik at det ikke 
blir stående til forfall. Rådmannen presiserer likevel at en slik endret bruk kun bør 
aksepteres i saker hvor driften ikke vil medføre vesentlig ulempe for omgivelsene.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at dersom det kun innvilges midlertidig 
dispensasjon på ubestemt tid, med forbehold om at bygget skal kunne tilbakeføres til 
landbruksformål i fremtiden, så vil tiltaket ikke vesentlig tilsidesette de hensyn LNF-
formålet er satt til å ivareta.  
 
Omsøkt drift vil kunne medføre økt trafikk av tungtransport på Sundbyveien. Statens 
vegvesen fraråder da også å gi en dispensasjon i denne saken, samtidig som de sier 
at de vil behandle saken etter at kommunen evt. har behandlet 
dispensasjonssøknaden. Rådmannen mener derfor kommunen bør forbeholde seg 
retten til å oppheve dispensasjonen dersom driften viser seg å medføre trafikale 
ulemper for omgivelsene eller andre utfordringer som støy eller støv.  
 
Rådmannen mener likevel fordelen ved at bygget blir tatt i bruk og benyttes til annet 
formål må kunne vektlegges i denne saken så lenge bygget på nytt kan tas i bruk til 
landbruksformål i fremtiden dersom det blir behov for dette.  
 
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at Follo Landbrukskontor 
stiller seg positive til å innvilge dispensasjon i denne saken.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta.  
 
Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  



Ås kommune 

18/00597-17 Side 7 av 8 

 
Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Dette forutsetter likevel at bygget enkelt kan tas i bruk til landbruksformål i fremtiden 
dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk medføre vesentlig ulempe for 
omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller støv kan kommunen oppheve 
dispensasjonen.  
 
Basert på disse forutsetningene vurderer rådmannen at vilkårene for å kunne innvilge 
midlertidig dispensasjon jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2 er oppfylt.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden innvilges: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet.  
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken vil medføre at hensynene bak 
LNF-A-formålet blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, fordi: ______ 
(fyll inn). 
 
Formannskapet mener at følgende ulemper ved å innvilge dispensasjon vurderes for 
å veie tyngre enn fordelene etter en samlet vurdering: _____(fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden avslås: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
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undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


