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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019 
Formannskapet 13.03.2019 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. Letting og landing skal skje 
fra eksisterende plassering, som vist på figur 1 i saksutredningen.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 

1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover det som 

tillates for en naturlig (ikke-konsesjonspliktig) landingsplass, maks 12 
bevegelser per uke. 

3. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
4. Lørdager: Maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
5. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc.  
6. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 

 
Ås, 25.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø    07.03.2019 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg: 
Vedlegg 1. Støyrapport T-1442, datert 15.11.2018 
Vedlegg 2. Uttalelse fra NMBU-Real-tek 
Vedlegg 3. Referat fra møte med Steinerskolen 
Vedlegg 4. Referat fra møte med Steinerbarnehagen 
Vedlegg 5 Referat fra samtale med Knut Halvor Aschjem 
Vedlegg 6 Referat fra samtale med Olav Skuterud 
Vedlegg 7. Skriv fra luftfartstilsynet 
Vedlegg 8. Fylkesmannens vedtak, datert 28.09.2018 
Vedlegg 9. Brev fra tiltakshaver, datert 07.02..2019  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser fra naboer, vedlagt saken til forrige politiske behandling 
Naboenes klage på kommunestyrets vedtak, vedlagt behandling av klagesaken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Tiltakshaver søker om midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, for å drive helikopterflyging fra gnr/bnr 60/1, Haugerudveien 39.  
 
Dispensasjon med vilkår ble gitt av kommunestyret i vedtak av 21.03.2018. Vedtaket 
ble deretter påklaget av naboer til eiendommen.  
 
Fylkesmannen ga medhold i klagen og opphevet kommunestyrets vedtak.  
 
I henhold til fylkesmannens vedtak skal saken tas opp til ny vurdering og behandling i 
kommunestyret. Kommunestyret må vurdere saken med de premissene som er 
beskrevet i fylkesmannens vedtak. 
 
Som grunnlag for ny behandling i kommunestyret har tiltakshaver levert ny 
dokumentasjon som utdyper fordeler, ulemper og virkninger av tiltaket. Tiltakshaver 
søker nå om tillatelse til å opprettholde helikopterdriften på landingsplassen som 
brukes i dag (se figur 1). Dette er en endring fra dispensasjonssøknaden som ble 
behandlet i kommunestyret i forrige runde, hvor tiltakshaver søkte om å få etablere 
en ny landingsplass lenger øst på gårdstunet. 
 
Fakta i saken: 
Tiltakshaver Helge Thirud søker om midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, for å drive helikopterflyging fra gnr/bnr 60/1, 
Haugerudveien 39. Søknaden ble først mottatt av kommunen 19.05.2017. En 
redegjørelse for endrede forutsetninger for søknaden foreligger i brev datert 
07.02.2019 (vedlegg 9). 
 
Nor Aviation driver i dag helikopterdrift fra eiendommen, fra en asfaltert flate på 
eiendommens gårdstun. Driften er ikke i tråd med kommuneplanens arealformål, og 
krever derfor dispensasjon. Tiltakshaver søker om dispensasjon for å kunne 
opprettholde driften fram til vedtak av ny kommuneplan. Tiltakshaver jobber samtidig 
med innspill til kommuneplanens arealdel, og ønsker på sikt å etablere en regulert 
landingsplass med konsesjon på eiendommen.  
 
Dispensasjonssøknaden gjelder for flyging fra samme plassering som benyttes av 
helikopterselskapet i dag. Plasseringen er vist på figur 1, markert som eksisterende 
plassering. 
 
Rådmannen foreslår at tiltakshaver innvilges midlertidig dispensasjon, med vilkår 
som stort sett tilsvarer kommunestyrets vedtak av 21.03.2018. Begrunnelsen fremgår 
av saksutredningen. Vilkåret om at Ås kommune forutsetter å bli trukket med i 
utformingen av konsesjonsvilkårene bortfaller, ettersom tiltakshaver ikke har til 
hensikt å søke konsesjon med dagens plassering. 
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Figur 1. Tiltakshaver søker dispensasjon for helikopterflyving fra eksisterende landingsplass på eget gårdstun. Ny plassering 

spilles inn i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Tiltakshaver har tidligere søkt dispensasjon for en plassering lenger 

øst på gårdstunet, som ble innvilget av kommunestyret. Denne er ikke markert på kartet, men ligger øst for den nordligste 

bygningen som er tegnet inn. Kart hentet fra støyutredningen (SINTEF 15.11.2018). 

Historikk 
Ås kommune mottok søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen på 
eiendommen gnr/bnr 60/1, den 19.05.2017. Formålet med dispensasjonssøknaden 
var å etablere en godkjent landingsplass (med konsesjon) for helikopter på tomten. 
Konsesjonsbehandling krever at arealet først er godkjent til helikopterdrift av 
kommunen, enten ved arealformål i kommuneplan og regulering, eller ved 
dispensasjon.  
 
Tiltakshaver søkte opprinnelig om dispensasjon for 25-30 flybevegelser per uke. I 
løpet av den politiske behandlingen reduserte tiltakshaver søknaden til i gjennomsnitt 
12 bevegelser per uke, tilsvarende det som tillates for en ikke-konsesjonspliktig 
landingsplass (naturlig landingsplass). Tiltakshaver hadde frem til dette drevet 
helikoptervirksomhet fra eiendommen uten konsesjon, i om lag samme skala som det 
ble søkt om. Ny landingsplass skulle etableres lenger øst på gårdstunet. 
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Dispensasjonssøknaden ble behandlet første gang i hovedutvalg for teknikk og miljø 
(HTM) 24.08.2017 og i formannskapet 30.08.2017. Saken ble mindretallsanket til 
kommunestyret, som behandlet saken 25.10.2017. Grunnet nye opplysninger i 
saken, vedtok kommunestyret at saken skulle sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Søknaden ble behandlet på nytt i HTM den 01.03.2018, i formannskapet den 
07.03.2018, og deretter i kommunestyret 21.03.2018. Kommunestyret fattet vedtak 
om midlertidig dispensasjon, med vilkår. 
 
Berørte parter ble varslet om vedtaket i brev datert 05.04.2018. Vedtaket ble 
påklaget 26.04.2018, i brev signert 17 naboer, på 8 eiendommer. 
 
Klagesaken ble behandlet i HTM den 31.05.2018, i formannskapet den 
07.03.2018, og deretter i kommunestyret 21.03.2018. Klagen ble ikke tatt til følge, og 
ble dermed oversendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Fylkesmannens vedtak ble oversendt kommunen 01.10.2018. Fylkesmannen ga 
klagerne medhold og opphevet kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling av dispensasjonssaken 
Kommunestyret fattet 21.03.2018 følgende vedtak: 
 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå. 
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 

dager. 
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: Maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad» 
 
I saksfremstillingen vurderte rådmannen at tiltaket ikke ville tilsidesette hensynet bak 
LNF-formålet. Fordelene ved å beholde en ønsket, samfunnsnyttig virksomhet i 
kommunen, samt å kunne styre driften ved hjelp av konsesjonsvilkår, ble veiet opp 
mot ulempene med støy for naboene. Det ble lagt vekt på at deler av 
helikoptervirksomheten har tilknytning til innovasjonsmiljøet på Campus Ås, og at det 
er ønskelig å tilrettelegge for denne bedriften i kommunen. Også øvrig virksomhet 
skal bestå av samfunnsnyttige oppgaver, som bl.a. utbygging av nødnett for 
redningsetaten og bistand ved brann og redning. Det skal heller ikke foregå 
forlystelsesflyging fra landingsplassen.  
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Det ble vurdert at helikopterdrift på eiendommen ville føre til ulemper for naboene i 
form av støy, men at ulempene ved en dispensasjon ikke ville være større enn 
ulempene ved den driften som har funnet sted til nå. Det ble forutsatt at dagens drift, 
som er under konsesjonspliktig nivå, ville kunne opprettholdes også uten 
dispensasjon. 
 
Hovedmomenter i klagen 
Klagerne har i hovedsak anført at: 
- Kommunens vedtak om midlertid dispensasjon undergraver regelverkets 

intensjon. Dispensasjonsvilkårene er ikke oppfylt og arealformålet undergraves. 
Klagerne mener en må legge Fylkesmannens omgjørelsesvedtak i sak 
2014/24789 om Ski flyplass til grunn for behandlingen av 
dispensasjonsspørsmålet i denne saken. 

- Kommunen har lagt feil faktum til grunn i saken. Dagens drift er ikke lovlig 
etablert, slik kommunen legger til grunn.  

- Manglende vurdering av hensynet til barn og unge 
- Ikke tilstrekkelig varsling av beboere i nærområdet. 
- En slik endring av bruken bør skje gjennom en reguleringsprosess eller rullering 

av kommuneplanen. 
 
Fylkesmannens vurdering i klagesaken 
Fylkesmannens understreker i sitt vedtaksbrev at en landingsplass for helikopterdrift i 
utgangspunktet ikke er forenlig med alminnelige landbruksvirksomhet, og dermed i 
strid med arealformålet. Under tvil kommer Fylkesmannen likevel til at hensynet bak 
bestemmelsen ikke er vesentlig tilsidesatt i denne saken. De begrunner vurderingen 
med at dispensasjonen er tidsbegrenset frem til ny kommuneplanrullering, og at kun 
begrensede fysiske inngrep skal gjøres i arealet avsatt til LNF. Dette innebærer etter 
Fylkesmannens oppfatning at eiendommen med relativt enkle grep kan tilbakeføres 
til en landbrukseiendom.  
 
Fylkesmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene i denne saken. Fylkesmannen er ikke enig i kommunens vurdering om at 
støyen ikke blir verre som følge av dispensasjonen. De påpeker at kommunen tar 
dagens helikopterdrift som utgangspunkt i sammenligningen. Denne driften er ikke 
lovlig etablert og er i strid med arealformålet. Helikopterdriften det søkes 
dispensasjon for må derfor vurderes som en nyetablering, og må sammenlignes med 
den virksomheten som er tillatt innenfor LNF-formålet.  
 
Fylkesmannen understreker at støy alltid vil ses på som en ulempe i forbindelse med 
en dispensasjonsvurdering. Det legges særlig vekt på at en av naboene vil bli 
liggende i gul støysone, jf. T-1442, som følge av at tiltakshaver flytter 
landingsplassen lenger øst på gårdstunet. Dette alene er etter Fylkesmannen syn en 
betydelig ulempe og er ikke i tilstrekkelig grad vektlagt av kommunen. Etter 
Fylkesmannen syn er det ikke tilstrekkelig å forutsette at det vil bli gjort 
støydempende tiltak i forbindelse med senere konsesjonsbehandling. 
Ulempevurderingen må knyttes til de faktiske ulempene naboer får som følge av 
plasseringen av helikopterlandingsplassen. 
 
Fylkesmannen opphever med denne begrunnelsen kommunens vedtak, og 
returnerer saken til kommunen for fornyet behandling. Kommunen må i denne 
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behandlingen foreta en fornyet og mer grundig dispensasjonsvurdering sett hen mot 
lovlig etablert drift på eiendommen. Kommunen bør også vurdere om 
reguleringsplikten etter pbl. § 12-1 (3) kommer til anvendelse for tiltaket. 
 
Etter samtale med saksbehandler i fylkesmannen, har Rådmannen fått opplyst at en 
ny dispensasjonsvurdering bør bygge på et bredere informasjonsgrunnlag, hvor 
hensynet til landbruk, naboer, skoler/barnehage o.l. i et større område utredes. 
Det må fremheves at helikopterdriften fram til nå har vært i strid med arealformålet, 
og ikke kan brukes som utgangspunkt i en vurdering av fordeler og ulemper. 
En eventuell dispensasjon kan kun gis midlertidig, og det forventes at området etter 
hvert reguleres slik at helikoptervirksomheten er i tråd med arealformålet. 
 
Tilleggsdokumentasjon og endringer ved ny behandling av saken 
Tiltakshaver har redegjort for sitt syn på de sentrale momentene i fylkesmannens 
klagevedtak, i brev datert 07.04.2019. Det fremgår at tiltakshaver nå søker om 
tillatelse til å opprettholde helikopterdriften på plasseringen som brukes i dag (se 
figur 1). Dette er en endring fra dispensasjonssøknaden som ble behandlet i 
kommunestyret i forrige runde, hvor tiltakshaver ønsket å flytte landingsplassen 
lenger øst, og således tettere opp til nærmeste nabo.  
 
Dispensasjonen søkes med varighet frem til vedtak av ny kommuneplan. 
Tiltakshaver jobber samtidig med å foreslå en ny plassering av landingsplassen, ved 
tunnelåpning for ny E18, som innspill til rullering av kommuneplanen og en 
påfølgende detaljregulering. Tiltakshaver har ikke til hensikt å søke konsesjon fra 
luftfartstilsynet for helikopterdrift på dagens landingsplass. Dispensasjonssøknaden 
har først og fremst som formål å gjøre dagens drift lovlig frem til tiltakshaver kan 
etablere en regulert landingsplass. 
 
Tiltakshaver har levert følgende tilleggsdokumentasjon som er vedlagt saken: 
- Støyutredning, datert 15.11.2018. Utredningen gjør rede for at kun tiltakshavers 

egen bolig blir liggende i gul støysone ved drift fra dagens plassering. 
- Referat fra møter med Steinerskolen, Steinerbarnehagen og grunneiere på to 

landbrukseiendommer med dyrehold i nærheten. Referatene dokumenterer at de 
berørte partene er informert om tiltakshavers planer for helikopterdriften. I 
henhold til referatene har ingen av grunneierne på landbrukseiendommene 
opplevd negative konsekvenser for dyr eller mennesker. Skolen og barnehagen 
har heller ikke vært plaget av virksomheten som har pågått til nå.  

- Uttalelse fra dekan ved Fakultet for realfag og teknologi på NMBU, som beskriver 
betydningen av NorAviations virksomhet på Haugerud for innovasjonsmiljøet 
tilknyttet NMBU.  

- Brev fra Luftfartstilsynet om at landingsplassen egner seg til formålet. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har vurdert dispensasjonssøknaden på nytt, med forutsetningene som 
er beskrevet i fylkesmannens vedtaksbrev. Tiltakshavers endringer i søknaden etter 
forrige kommunestyrebehandling er redegjort for over, og ligger også til grunn for 
vurderingen.   
Dispensasjonssøknaden er vurdert med grunnlag i dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
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«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.» 
 
Rådmannen vurderer at etablering av midlertidig landingsplass på tiltakshavers 
gårdstun ikke vesentlig tilsidesetter LNF-formålet i kommuneplanen. Vurderingen er i 
tråd med tidligere saksfremstilling og fylkesmannens vurdering. Dette begrunnes 
med at landingsplassen vil bli liggende i et etablert gårdstun, og ikke vil berøre 
områder som i dag er dyrket mark eller friluftsområder. Plassen som skal brukes er 
asfaltert. Landbrukskontoret har påpekt at arealet ikke er registrert som dyrket eller 
dyrkbar jord. 
 
Tiltakshaver har siden forrige behandling undersøkt konsekvenser av 
helikopterdriften for omkringliggende landbrukseiendommer med husdyrhold. 
Referater fra møter med grunneierne tilsier at disse ikke har opplevd negative 
virkninger av driften som har pågått til nå. Dokumentasjonen tyder på at 
helikopterdriften det søkes om ikke er til hinder for landbruket i en større omkrets. 
Rådmannen vurderer at det dermed ikke er behov for ytterligere utredninger av dette 
temaet som en del av dispensasjonssøknaden. 
 
Hensynet til barn og unge er dokumentert av tiltakshaver, gjennom referater fra 
møter med Steinerskolen og Steinerbarnehagen. Rådmannen bemerker at verken 
skole eller barnehage har uttalt seg negativt til helikopterdriften som har pågått til nå. 
Rådmannen ser det ikke som nødvendig å gjøre ytterligere vurderinger av barn og 
unges interesser i denne saken. 
 
Videre må det vurderes om de samfunnsnyttige fordelene ved helikopterdriften på 
tiltakshavers gårdstun, er klart større enn ulempene med støy for naboene. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er å tilrettelegge for de samfunnsnyttige 
oppdragene som helikopterselskapet utfører generelt, samt tilrettelegge for 
samarbeid mellom lokalt næringsliv og innovasjonsmiljøet på Campus Ås. 
Oppdragene som utføres fra Holstad inkluderer blant annet utbygging og vedlikehold 
av nødnett, skogbrannberedskap, og utbygging og vedlikehold av strømforsyningen. 
Som fylkesmannen påpeker er dette kommersiell virksomhet. Rådmannen vil likevel 
påpeke at det ikke skal foregå forlystelsesflyging fra landingsplassen. Det er dermed 
samfunnsnyttige oppgaver som berøres dersom driften på Holstad stanses. 
 
Vedlagte uttalelse fra RealTek, NMBU, redegjør for NorAviations samarbeid med 
oppstartsselskapet AirToolbox, som har sitt daglige virke på Campus Ås. Selskapet 
er en del av innovasjonsmiljøet tilknyttet universitetet, og har utstrakt involvering av 
studenter i sine prosjekter. I arbeidet med å utvikle roboter for vedlikehold av 
høyspentledninger, er de avhengige av tilgang på NorAviations helikoptre og 
landingsplassen på Holstad. Rådmannen mener dette tyder på at det er behov for 
den typen fasiliteter som tilbys på Holstad, innenfor en rimelig geografisk avstand fra 
Campus Ås, slik at denne typen samarbeid kan videreutvikles. Rådmannen mener 
videre at riktig lokalisering av en mer permanent landingsplass bør fastsettes i 
kommuneplan. En fordel med å gi dispensasjon er at man beholder virksomheten i 
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kommunen frem til det eventuelt reguleres en mer permanent landingsplass, enten 
på tiltakshavers eiendom eller på en annen tomt i kommunen.  
 
I henhold til fylkesmannens vedtak skal all støy vurderes som en ulempe. Drift fra 
dagens plassering skal også betraktes som en nyetablering, og ulempene må derfor 
ses opp mot en situasjon uten helikopterdrift. Gitt disse premissene er det åpenbart 
at tiltaket det søkes dispensasjon til vil medføre ulemper for naboene. Som 
fylkesmannen etterlyser må disse ulempene konkretiseres. 
 
Tiltakshaver har fått utarbeidet en støyutredning basert på dagens trafikkmønster, 
plassering og antall bevegelser (maks 12 per uke). Utredningen dekker den 
aktiviteten som tiltakshaver nå søker om å opprettholde. Kun tiltakshavers egen bolig 
faller innenfor gul støysone ved denne plasseringen, jf. figur 8-1 i vedlagte 
støyutredning. Tiltakshaver har sånn sett unngått den største belastningen ved 
plasseringen som ble foreslått i forrige runde, hvor én nabo ble liggende i gul 
støysone. Dette ble av fylkesmannen ansett som en betydelig ulempe.  
 
Det bør påpekes at flere av naboene har uttalt at de opplever dagens 
helikoptertrafikk som plagsom, også utenfor gul støysone. Det påpekes bl.a. at 
lydnivået er høyt nok til å avbryte vanlige samtaler. Rådmannen mener likevel at 
vurderingen av hvor stor belastning dette utgjør, må ta hensyn til at antallet 
støyhendelser er lavt. Tiltakshaver har redegjort for at hørbar støy vil være ca. 3-5 
minutter ved oppstart og ca. 2-3 minutter ved landing, i snitt én letting og landing per 
dag, og maks 12 bevegelser per uke. Rådmannen mener dette omfanget taler for at 
ulempene ved å gi dispensasjon er moderate, selv om hver enkelt støyhendelse kan 
oppleves som plagsom av berørte naboer. 
 
Ved en veiing av fordeler opp mot ulemper, kommer rådmannen frem til at 
dispensasjon kan innvilges i denne saken. Selv om naboene vil kunne oppleve 
støyen fra letting og landing som plagsom, er det andre argumenter som taler for at 
Ås kommune bør tilrettelegge for denne typen virksomhet i kommunen. Argumentene 
knytter seg til samfunnsnyttige oppdrag som brannberedskap, men også til 
videreutvikling av et etablert samarbeid med studenter og oppstartsbedrifter på 
Campus Ås. Rådmannen legger vekt på at de verste ulempene er unngått ved at 
ingen naboer blir liggende i gul støysone. Rådmannen legger også vekt på 
dispensasjonens korte varighet, ettersom arbeidet med ny kommuneplan vil starte i 
løpet av høsten 2019. Landingsplassen det søkes dispensasjon til vil ikke være et 
permanent tiltak, og det skal ikke gjøres fysiske inngrep i LNF-området. 
Dispensasjonen vil ha som fordel at kommunen kan beholde en samfunnsnyttig 
virksomhet, fram til det er vurdert om en mer permanent lokalisering av virksomheten 
kan fastsettes i kommuneplanen.  
 
Rådmannen slutter seg for øvrig til fylkesmannens vurdering av at en 
helikopterlandingsplass prinsipielt sett bør reguleres, slik at virksomheten er i tråd 
med arealformålet. I denne saken mener rådmannen at en midlertidig dispensasjon 
likevel kan innvilges, så lenge varigheten er tydelig begrenset, og tiltakshavers 
langsiktige ønske er å regulere.  
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Alternativ innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommunestyre søknad 
om dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027. 

 
I henhold til fylkesmannens vedtak må all helikoptervirksomhet på eiendommen 
opphøre dersom dispensasjonen ikke innvilges. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen mener at søknad om midlertidig dispensasjon fra LNF A-formålet kan 
innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2. 
 
Rådmannen vurderer at hensynet bak LNF-A-formålet i kommuneplanen ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt dersom en midlertidig dispensasjon innvilges i denne saken.  
 
Det vurderes at de samfunnsnyttige fordelene ved å gi midlertidig dispensasjon til 
helikoptervirksomhet på eiendommen, er større enn ulempene med støy for 
naboene. Fordelen er at kommunen tilrettelegger for en samfunnsnyttig virksomhet 
med koblinger til Campus Ås, fram til det er vurdert om en mer permanent 
lokalisering av virksomheten kan fastsettes i kommuneplanen. Støyende aktivitet er 
begrenset til i gjennomsnitt én letting og landing per dag. Ingen naboer blir liggende i 
gul støysone. 
 
Dispensasjonen gis midlertidig, frem til endelig vedtak av ny kommuneplan. Ås 
kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover 12 bevegelser per uke. 
 
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: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
 


