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Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra 
kommuneplanen - klage på vedtak 

 
Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.: 18/02849-16 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019 
Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av Forvaltningsloven §33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter. Det betyr at 
saken vurderes slik som det kommer fram av vedtaket datert 10.01.2019. 
Formannskapet opprettholder vedtak om avslag på dispensasjonssøknad av 
10.01.2019, dokument 18/02849-11. Klagen tas således ikke til følge.  
 
Ås, 23.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder Plan, miljø, næring 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg:  
Klage på vedtak – Saksn. 18/02849-11, datert 30.01.2019. 
Administrativt vedtak, datert 10.01.2019 
Uttalelse, Fylkesmannen i Oslo og Viken (28.11.2018) 
Uttalelse, Statens vegvesen (29.11.2018) 
Uttalelse, Akershus fylkeskommune (20.11.2018) 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver Ole Kristian Karlsrud 
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Sammendrag: 
Klagen inneholder etter rådmannens syn ikke nye momenter som må medføre et 
annet resultat enn det som følger av vedtak av 10.01.2019. Rådmannen mener 
derfor at vedtak om avslag på dispensasjon bør opprettholdes.  
 
Fakta i saken 
Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Eiendommen som er 
disponert til næringsformål (lilla), søkes omdisponert til boligformål. Eiendommen 
ligger på Gnr 97 Bnr 1, ved Rombakveien, Søndre Sneis. Søknaden ble behandlet 
administrativt, og i brev datert 10.01.2019 ble søknaden avslått. Avslaget ble 
begrunnet med at kommunen ønsker å vurdere denne type formålsendringer i 
forbindelse med rullering av kommuneplanen. Det gjelder særlig nå når rullering av 
kommuneplanen er så nært forestående. I dette arbeidet har grunneiere og andre 
mulighet til å komme med innspill til endringer av dagens kommuneplan. Søker har 
anledning til å klage på vedtaket, og det er gjort i brev datert 30.01.2018, mottatt av 
Ås kommune 18.02.2019.  
 

 
 
Søkeren er hjemmelshaver, men bor ikke på eiendommen. Arealet som søkes 
omdisponert, er uregulert og ubebygd. Det ligger i tilknytning til et eksisterende 
boligområde og er pr. i dag brukt til landbruksformål.  
 
I kommuneplanen ligger arealet i hensynssonene H130-3 og H430-1 (Jf. 
kommuneplanbestemmelsene §27.1 og §27.7). Innenfor hensynssone H130-3 kan 
det ikke settes i gang tiltak uten at det foreligger skriftlig aksept fra berørt 
samferdselsmyndighet. Innenfor hensynssone H403-1 er det ikke tillatt med tiltak 
som kan hindre framføring av ny E18.  
 
Søknad om dispensasjon 
Arealet det søkes om er på 1100m2. Søker har over tid ønsket å utvikle eiendommen 
til næringsformål i tråd med kommuneplanen. Søker har gått bort fra dette, fordi 
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eiendommens karakter og beliggenhet egner seg lite til næringsformål. Eiendommen 
ligger i tilknytning til LNF-områder der det i dag produseres korn. Søker skriver at det 
ikke er mulig å utnytte hele eiendommen det søkes om til kornproduksjon, fordi den 
grenser til boliger og innkjørselsvei til boligområdet i Rombekkveien. Det er imidlertid 
mulig å etablere boliger på eiendommen. Den kan egne seg til dette fordi 
eiendommen ligger i tilknytning til et eksisterende boligfelt med bl.a. tilgang til teknisk 
infrastruktur, adkomstvei og kort vei til offentlig kommunikasjon. Søker viser til at 
tilgrensende eiendom har fått endret reguleringsplan fra næring til bolig, vedtatt 31/8-
94. Nord for eiendommen som søkes omdisponert er det regulert til en lekeplass.  
Den er ikke opparbeidet. Søker er villig til å bekoste og opparbeide lekeplassen, og 
er åpen for at det stilles vilkår om dette ved evt. dispensasjon.  
 
Begrunnelsen for klagen på vedtaket  
Hjemmelshaver skriver i klagen at han kan kreve oppføring av næringsbygg på 
eiendommen i tråd med gjeldende kommuneplan. Søker mener det vil passe dårlig i 
det etablerte boligområdet. Kommunen bør derfor stille seg positive til å dispensere 
til boligformål. Søker er åpen for at det stilles vilkår om at han skal opparbeide 
lekeplassen som er regulert og som grenser til den omsøkte eiendommen. Søker vil 
stå for kostnadene for opparbeidelsen.  
 
 
Innkomne uttalelser 
Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er sendt Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen til uttalelse (jf. 
Plan- og bygningslovens § 19-1).  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: (28/11-2018) fraråder at det gis dispensasjon til 
arealformålsendring. Etter deres vurdering vil tiltaket være i strid med nasjonale og 
regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og støy i planlegging. 
En dispensasjon vil tilsidesette disse hensynene vesentlig. Fylkesmannen mener 
videre at det er uheldig å foreta arealformålsendringer gjennom dispensasjonssaker 
og støtter kommunens ønske om å ta stilling til endringen i kommende rullering av 
kommuneplan.  
 
Akershus fylkeskommune: (20/11-2018) støtter kommunens foreløpige vurdering om 
at tiltaket først bør vurderes i kommende kommuneplanrullering. 
I planområdet er det gjort en registrering av fredete kulturminner i forbindelse med 
reguleringsplanen for ny E18 i Ås og Ski i 2015. Det er registrert ett automatisk fredet 
kulturminne i sørøstlig kant av eiendommen som det nå søkes dispensasjon fra 
(ID191306). Vedtak om frigivning ble fattet i forbindelse med Riksantikvarens 
behandling av E18-planen. Det kan være ukjente fornminner i området. Ved 
eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøre tiltakshaver oppmerksom 
på at alle fornminner er fredet, også de som ikke er registrert. Området er ikke befart 
for nyere tids kulturminner. Uttalelsen gis på bakgrunn av arkiv- og kartmateriale. 
Med hensyn til nyere tids kulturminner kan fylkeskommunen ikke se at tiltaket i 
vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale kulturminnehensyn som 
fylkeskommunen er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har fylkesrådmannen ingen 
merknader til tiltaket. 
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Statens vegvesen (29/11-2018): Kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for 
å fravike gjeldende kommuneplan. Ut fra foreliggende opplysninger vil Statens 
vegvesen derfor sterk fraråde kommunen å dispensere fra kommuneplanen for 
tiltaket. De mener at det er svært uheldig å tillate videre boligfortetting i dette området 
selv om eiendommen ligger i eksisterende boligområde. Tiltaket er i strid med 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging og 
Regional plan for areal for areal og transport i Oslo og Akershus. Dette begrunner de 
med at beboerne vil bli avhengige av å bruke bil til daglig gjøremål. Eiendommen 
ligger ca. 5,3 km fra Ås sentrum og ca. 6 km fra Ski sentrum. Redusert 
transportbehov samt kort avstand til daglige gjøremål er et grunnleggende kriterium 
for lokalisering av boliger. 
Den aktuelle eiendommen ligger utenfor prioriterte områder til boligutbygging. I 
henhold til strategi R3 i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal 
det legges til rette for at 80-90% av bolig- og arbeidsveksten skal skje innenfor 
prioriterte områder. En eventuell boligutbygging på gnr. 97 bnr. 1/2 vil ikke være i 
tråd med regional plan. 
Reguleringsplan for E18 Retvet- Vinterbro ble vedtatt 12.10.2016. Det er avsatt 
midler for utbygging av ny E 18 Retvet-Vinterbro i Nasjonal transportplan for perioden 
2018-2029. Starttidspunktet for utbyggingen av E18 Retvet – Vinterbro er foreløpig 
uavklart, men i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at 
anleggsarbeidet skal starte i 2023. 
 
Nabo: Søker har varslet naboer om dispensasjonssøknad. Det er kommet inn 
merknader fra en nabo, Bente B.Ø.Tollefsrød (19/10-2018): Merknadene er i 
hovedsak disse:  

a) Eiendommen på 1100 m2 kan utnyttes til kornproduksjon 

b) Det er ikke behov for å opparbeide lekeplassen i dag på grunn av at barn går i 

barnehage og skolefritidsordninger samt at fritid er organisert.  

c) Den offentlige kommunikasjonen i området er nærmest ikke-eksisterende, og 

det vil sannsynligvis ikke bli bedre når ny E18 øst bygges. 

d) Bane NORs arbeid med hensettingsspor for ny Follo-bane i områder, gjør at 

det ikke bør gis dispensasjon for å bygge ned jordbruksarealer utover dette.  

e) Skolekapasiteten ved Solberg skole er overskredet, og det er forventet økning 

av antall innbyggere i denne delen av kommunen på grunn av planlagt 

boligbygging (jf. kommuneplanens punkt 9.2) 

f) Det er en utfordring med overvann i området.  

 
Rådmannens vurdering av klagen på vedtaket  
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser (Pbl), betyr at det i 
enkelttilfeller gis unntak fra planer som er laget i tråd med den loven. I dette tilfellet er 
det kommuneplanen det søkes dispensasjon fra. En praksis der det gis 
enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker kommuneplanen som et overordnet 
styringsverktøy. Det gir også dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere.  
 
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 

(..) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden (jf. Pbl 19 -2, fjerde ledd) 
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Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Fylkesmannen i Oslo og Viken) og 

Statens vegvesen fraråder at det gis dispensasjon til arealformålsendring. 

Fylkesmannen fraråder det fordi endringen vil være i strid med nasjonale og 

regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og støy i planlegging. 

Fylkesmannen mener at en dispensasjon vil tilsidesette disse hensynene vesentlig 

(jf. Pbl 19-2, andre ledd). Fylkesmannen støtter kommunens ønske om å ta stilling til 

endret arealformål i kommende rullering av planen.  

Statens vegvesen mener det er uheldig å tillate videre boligfortetting i dette området 

da det er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Eiendommen ligger utenfor prioriterte områder til boligbygging, og nye beboere vil bli 

avhengig av å bruke bil til daglige gjøremål.  

Akershus fylkeskommune støtter kommunens foreløpige vurderinger om at tiltaket 
først bør vurderes i kommende kommuneplanrullering.  
 
Avslag på søknad om dispensasjon er datert 10.01.2019, og ble ekspedert samme 
dato. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klage på vedtak er 
datert 30.01.2019, men ble mottatt av Ås kommune 18.02.2019. Klagen er derfor 
kommet etter fristen på 3 uker. Rådmannen velger å forholde seg til dagen brevet er 
datert, og behandler derfor klagen.  
 
Konklusjon   
Rådmannen finner ikke at klagers anførsel utgjør nye momenter en det som kom 
fram i søknaden. Det betyr at saken vurderes slik som det kommer fram av vedtaket 
datert 10.01.2019. Rådmannen mener vedtaket om avslag av 
dispensasjonssøknaden av 10.01.2019, dokument 18/02849-11 opprettholdes. 
Klagen bør således ikke tas til følge.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak kan ikke påklages. Dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge 
av klagen, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 

 


