
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak i klagesak om midlertidig landingsplass for helikopter - Ås kommune - 
Haugerudveien 39 - gnr. 60 bnr. 1 
 
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 21. juni 2018. 
 
Saken gjelder søknad datert 19. mai 2017 fra Arkitekthuset Knut H. Knudtsen, på vegne av 
tiltakshaver Helge Thirud om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
etablering av landingsplass for helikopter. 
 
Kommunestyret i Ås godkjente søknaden den 21. mars 2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av 17 naboer i brev datert 26. april 2018.   
 
Kommunestyret i Ås kommune tok ikke klagen til følge i møte den 20. juni 2018. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke 
ytterligere saksreferat.  
 
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf. 
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 og Miljøverndepartementets 
rundskriv T-2/09. 
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Landingsplassen for helikopter ligger i Ås kommune gnr. 60 bnr. 1. Landingsplassen ønskes 
etablert på en eiendom i et LNF-område i kommunen. Tomten er uregulert, men er i 
kommuneplanen lagt ut som LNF område med underformål A – Formålet tillater kun at det 
oppføres nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag.  
 
Eiendommen er i dag benyttet til landingsplass for helikopter uten konsesjon. Dette innebærer at 
det i dag etter luftfartslovgivningen er tillatt med inntil 12 bevegelser i uken. Det søkes om ny 
plassering av landingsplassen på eiendommen. Driften det nå søkes om, ønskes mer 
profesjonalisert og det skal søkes om konsesjon fra luftfartsmyndighetene. Fylkesmannen 
bemerker at slik konsesjon ofte gis for 10 år om gangen. Selskapet som i dag opererer fra 
landingsplassen og som skal fortsette med det er Nor Aviation.    
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Kommunen fant etter flere runder med behandling av søknaden, at vilkårene for midlertidig 
dispensasjon er oppfylt. Kommunene har stilt følgende vilkår til dispensasjonen: 
 
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. 
 
Klagerne har i hovedsak anført at: 

- Kommunens vedtak om midlertid dispensasjon undergraver regelverket intensjon. En slik 
endring av bruken bør skje gjennom en reguleringsprosess. Klagerne har i den forbindelse 
påpekt at en må legge Fylkesmannens omgjørelsesvedtak i sak 2014/24789 til grunn for 
behandlingen av dispensasjonsspørsmålet i denne saken.  

- Kommunen har lagt feil faktum til grunn i saken. 
- Manglende vurdering av hensynet til barn og unge 
- Ikke tilstrekkelig varsling av beboere i nærområdet.  
 

Fylkesmannen legger i likhet med Ås kommune til grunn at helikopterdrift ikke er i 
overenstemmelse med arealformålet og at tiltaket således er avhengig av dispensasjon for å 
kunne tillates. 
 
Plan- og bygningsloven § 19-3 første ledd lyder som følger:  
 

«Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved 
dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne 
eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav 
det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand.» 

 
Loven inneholder ingen særskilte regler for adgangen til å gi midlertidig dispensasjoner. Dette 
innebærer at prinsippene og begrensningene som plan- og bygningsloven § 19-2 gir for 
dispensasjonsvurderingen, også kommer til anvendelse for midlertidig dispensasjon.  
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i  
medhold av loven, på nærmere vilkår. Adgangen til å dispensere, og vilkårene for å gjøre det, 
følger av pbl. § 19-2.  
 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
 
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 kan 
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 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.» 
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Ås kommunen har vurdert dispensasjonsspørsmålet som følger: 
 

«I rådmannens innstilling til Formannskapet 11.10.2017 ble det anbefalt at søknaden 
avslås med hjemmel 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.» 
Hensynet bak LNF-A-formålet i kommuneplanen er først og fremst å forhindre at 
verdifulle landbruks- og skogsarealer nedbygges, samt forhindre en «bit for bit 
utbygging» i mindre sentrale områder av kommunen. Rådmannen vurderte at hensynet 
bak arealformålet ikke vil bli tilsidesatt i denne saken. Landingsplassen vil bli liggende i 
et etablert gårdstun, og vil ikke berøre områder som i dag er dyrket mark eller 
friluftsområder. Landbrukskontoret påpekte at arealet ikke er registrert som dyrket eller 
dyrkbar jord, og at bruk av arealet til helikopterlandingsplass dermed ikke vil medføre 
omdisponering etter jordloven. Eventuell bruk av eiendommens landbruksbygninger til 
helikoptervirksomheten vil kreve tillatelse til bruksendring. 
 
I henhold til pbl. § 19-2 må det også foreligge en klar overvekt av fordeler for at 
dispensasjon skal kunne innvilges. 
 
Ved første behandling av saken vurderte rådmannen at fordelene ikke var klart større 
enn ulempene. Det ble vurdert at en utvidelse av helikopterdriften ville utgjøre en 
betydelig ulempe for naboene i form av økt støy. Rådmannen mente det var grunn til å 
anta at støy fra helikoptertrafikk kan oppleves som en dobbelt belastning for naboene 
som allerede berøres av trafikkstøy fra E18. 
 
Rådmannen anerkjente imidlertid at store deler av helikopterdriften på dagens 
landingsplass består av samfunnsnyttige oppdrag som det i utgangspunktet er ønskelig 
å tilrettelegge for. Rådmannen anbefalte derfor at en alternativ lokalisering av 
landingsplass vurderes ved neste kommuneplanrullering. 
 
Under behandling i HTM 28.09.2017 ble det kjent at tiltakshaver ønsker å gå videre 
med konsesjonssøknaden, selv om det ikke skulle tillates et høyere antall flybevegelser 
enn dagens nivå. Tiltakshaver har gjort rede for Nor Aviations forslag til 
konsesjonsvilkår i brev datert 03.11.2017, der det presiseres at det maks skal være 24 
flybevegelser per 14 dager. Forskriften tillater 12 flybevegelser per uke uten konsesjon. 
Ettersom det ikke lenger er snakk om økt aktivitet på landingsplassen, vurderer 
rådmannen at en innvilget dispensasjon ikke kan regnes som en betydelig ulempe for 
naboene. Det anses som en fordel at driften formaliseres og reguleres gjennom 
konsesjonsvilkår, noe som vil gi større forutsigbarhet for alle berørte parter, og større 
mulighet for kommunen til å regulere trafikken. 
 
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at det innvilges dispensasjon, med vilkår 
som vedtatt i HTMs innstilling av 28.09.2017. Det anbefales at dispensasjonen gis fram 
til endelig vedtak av neste kommuneplan. Det forutsettes videre at kommunen trekkes 
med i utformingen av konsesjonsvilkårene, og at antall flybevegelser ikke øker fra 
omlag dagens nivå. Rådmannen anser Nor Aviations forslag til konsesjonsvilkår som et 
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godt utgangspunkt for videre behandling.» 
 
Fylkesmannen påpeker at kommuneplanens formål er å legge til rette for landbruk, og hindre 
andre virksomheter som ikke er forenlige med dette. Helikopterlandingsplass er ikke i samsvar 
med planens formålsbestemmelse. 
 
Fylkesmannen presiserer at arealplaner er blitt til gjennom en grundig planprosess der hensynet 
til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. Den klare hovedregelen er derfor at slike 
planer skal overholdes inntil den oppheves eller endres. I forarbeidene til plan- og 
bygningsloven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), står det blant annet følgende på s. 242:  
 

«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste 
folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke 
undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til 
offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planen av 
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 
kommuneplanlegging og reguleringsplaner».  

 
I vurderingen av hvorvidt dispensasjon fra arealformålet kan gis, vil overgangen ofte være 
flytende for når en slik dispensasjon kan aksepteres, og når det er nødvendig med en 
reguleringsendring. Fylkesmannen vil i den sammenheng understreke at det i vurderingen av om 
dispensasjon kan gis må ses hen til reglene for vedtagelse av reguleringsplaner og hvorvidt 
tiltaket har betydning for flere parter enn de som er direkte berørt av søknaden.  
 
Videre må en i vurderingen av om dispensasjonen kan innvilges legge vekt på midlertidigheten 
av tiltaket. I praksis er midlertidige dispensasjoner fra arealplaner ofte akseptert da nettopp 
midlertidigheten innebærer at inngripen i arealformålet ikke blir like stort som ved varige 
dispensasjoner.  
 
Spørsmålet i det videre blir hvorvidt hensynet bak LNF vesentlig tilsidesettes som følge av 
dispensasjonen. Etter Fylkesmannens oppfatning er det i utgangspunktet klart at en landingsplass 
for helikopterdrift ikke er forenlig med alminnelige landbruksvirksomhet jf., plan- og 
bygningsloven § 1-6 første ledd siste pkt. En slik drift vil i utgangspunktet vanskeliggjøre en 
videre drift i samsvar med reguleringsformålet. Likevel må en i denne vurderingen se hen til at 
dispensasjonen er tidsbegrenset frem til ny kommuneplanrullering. Videre fremstår det slik saken 
er opplyst for Fylkesmannen som begrensede fysiske inngrep som skal gjøres i arealet avsatt til 
LNF. Dette innebærer etter Fylkesmannens oppfatning at eiendommen med relativt enkle grep 
kan tilbakeføres til en landbrukseiendom. Fylkesmannen er på denne bakgrunn under tvil 
kommet til at hensynet bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes. 
 
Spørsmålet blir deretter hvorvidt fordelene ved omsøkt dispensasjon klart overstiger ulempene.  
 
Det fremgår av oversendt dokumentasjon at Nor Aviation hovedsakelig driver med kommersiell 
virksomhet og tilbyr tjenester i variert omfang, både samfunnsnyttige som utbygging av 
nødnettet til rent kommersielle oppdrag innen foto og film. Det skal således drives kommersiell 
virksomhet på helårsbasis i et regulert landbruksområde. Fylkesmannen bemerker at ingen av de 
aktuelle fagmyndighetene har uttalt seg negativt til søknaden.  
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Klagerne har påpekt at støyforholdene blir verre ved omsøkt dispensasjon. Det pekes i den 
forbindelse særlig til at landingsplassen flyttes så nærme som 50 m fra nærmeste nabo. Det 
fremgår av Rådmannens klageoversendelse at en av naboene vil komme i gul støysone. Fra 
rådmannens klagebehandling siteres blant annet følgende: 
  

«Rådmannen er enig i at flytting av landingsplassen tilsier at saken bør behandles som en 
nyetablering. Det vurderes likevel at sammenligningen med dagens støynivå er relevant, 
all den tid det faktisk foretas flybevegelser fra eiendommen som kan fortsette uten 
dispensasjon. Det er knyttet noe usikkerhet til dette forholdet, som klager påpeker. 
Rådmannen tar ikke stilling til om begrensningen på 12 bevegelser har vært overholdt, 
eller om det er andre forhold som gjør at dagens drift burde regnes som ulovlig. Dette er 
spørsmål som ikke kan avgjøres av kommunen som planmyndighet, men som må 
behandles av luftfartstilsynet. Kommunestyret har vært informert om denne usikkerheten 
da dispensasjonen ble gitt, jf. vedlegget Svar på ordførerens spørsmål vedrørende 
helikopterlandingsplass. 
 
Når det gjelder situasjonen for nærmeste nabo er det en realitet at denne eiendommen vil 
oppleve økte ulemper, og delvis vil bli liggende innenfor gul støysone. Rådmannen 
forventer at mulighetene for støyskjerming også vurderes i forbindelse med en 
konsesjonsbehandling. Det vises for øvrig til at aktiviteten som tillates er svært begrenset, 
og at det er snakk om i gjennomsnitt én flytur med letting og landing per dag.» 

 
I kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjonsvedtaket, samt i forbindelse med 
klagebehandlingen synes kommunen å legge til grunn at støyen ikke blir verre som følge av 
dispensasjonen og således må ses på som en begrenset ulempe i dispensasjonsvurderingen. Ut i 
fra kommunens vedtak og klagebehandling fremstår det for Fylkesmannen som avgjørende for 
kommunen at støyulempene sammenlignet med eksisterende situasjon uten dispensasjon er det 
samme. Fylkesmannen er ikke enig i kommunens vurdering på dette punktet.  
 
Fylkesmannen vil for det første understreke at støy alltid vil ses på som en ulempe i forbindelse 
med en dispensasjonsvurdering. I foreliggende sak er det også klart at nærmeste nabo vil havne i 
gul støysone, jf. T-1442 som følge av landingsplassen. 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. Etter Fylkesmannens oppfatning må ulempevurderingen knyttes til 
de faktiske ulempene naboer får som følge av plasseringen av helikopterlandingsplassen.  
Videre kan det etter Fylkesmannens syn ikke legges vekt på eksisterende støysituasjon ved 
vurderingen av om dispensasjon kan gis, slik som kommunen synes å ha gjort ved innvilgelsen 
av dispensasjonen.  
 
Slik saken er opplyst for Fylkesmannen og gjennom telefonkontakt med kommunen foreligger 
det pr dags dato ikke noen formell godkjennelse av helikopterdrift/landingsplass på eiendommen. 
Kommunen har opplyst at de heller ikke har mottatt klager på denne driften.  
 
Som Fylkesmannen har påpekt ovenfor er helikopterdrift/landingsplass i strid med LNF formålet. 
I utgangspunktet er det ikke adgang å benytte sin eiendom i strid med arealformålet. Da må det 
søkes dispensasjon om dette, jf. plan- og bygningsloven § 1-6 første og annet ledd som lyder: 
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«Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, 
endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt 
terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til 
m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid 
med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. 

Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid 
med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis 
tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6.» 

Tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven favner videre enn søknadsbestemmelsen i pbl. § 20-1, 
jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008). Hovedforskjellen ligger i at tiltak etter § 1-6 også omfatter «annen 
virksomhet» og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og 
hensynssoner. Dette innebærer at selv om det fysisk ikke blir gjort tilstrekkelige endringer på 
eiendommen for å tilrettelegge til «naturlig landingsplass» så kan arealbruken i seg selv være i 
strid med arealplaner etter plan- og bygningsloven.   

Ettersom helikopterdrift/landingsplass er i strid med arealformålet innebærer dette at tiltakshaver 
skulle ha søkt om dispensasjon da helikopterdriften/virksomheten startet. Det fremgår ikke av 
kommunens oversendelse hvor lenge denne driften har pågått før det ble ønskelig å søke 
dispensasjon. Denne driften, herunder støyen som virksomheten har generert, synes dermed hele 
tiden å ha vært i strid med arealformålet og således ikke gyldig etablert.  

Når Ås kommune i dispensasjonen vurderer ulempene som støyen medfører for omkringliggende 
naboer, opp mot eksisterende støy som ikke er lovlig etablert, bygger kommunens vurdering på 
sviktende premisser. Hvilken virkning støyen har for omkringliggende naboer, herunder hvilken 
vekt det skal ha i ulempevurderingen i kommunens dispensasjonsvurdering, må veies opp mot 
den situasjonen som anses som lovlig etablert, i dette tilfellet landbruksdrift.    

Fylkesmannen viser til at en ved vurderingen av om fordelene ved gitt midlertidig dispensasjon 
klart overstiger ulempene, må foreta en konkret avveining der fordelene blir vurdert mot 
ulempene. Fylkesmannen kan ikke se at det er foretatt en reell avveining med tanke på at støyen 
skal vurderes opp mot den virksomhet som er i samsvar med arealformålet. Ulempene med 
dispensasjon må konkretiseres, herunder betydningen av at en av naboeiendommene havner i gul 
støysone som følge av tiltaket.   

Fylkesmannen vil understreke at det i vurderingen av om dispensasjon skal gis, må ses hen til de 
samfunnsmessige hensyn, herunder hvilken planmessige arealdisponeringsmomenter som må 
vektlegges. Ettersom eksisterende drift ikke kan anses å være lovlig etablert, må kommunen i 
ulempevurdering også vurdere hvilken betydning antall turer pr uke har for omkringliggende 
naboer. Kommunen kan ikke automatisk se hen til at det ikke innebærer noen utvidelse i 
forbindelse med dagens situasjon. Kommunen må foreta en selvstendig vurdering opp mot hva 
som anses som lovlig drift innenfor arealformålet.  

Fylkesmannen finner grunn til å understreke, slik vi gjorde i sak 2014/24789-14 Ski Flyplass, at 
helikopterdriften er kommersiell drift og vil ha næringsmessige fordeler for Nor Aviation. 
Fylkesmannen vil understreke at de samfunnsnyttige fordelene som helikopterdriften vil medføre 
må avveies opp mot ulempene som støyen fra driften vil medføre.  
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Fylkesmannen vil ikke utelukke at vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 kan foreligge i 
saken. Kommunen må imidlertid foreta en fornyet og mer grundig dispensasjonsvurdering sett 
hen mot lovlig etablert drift på eiendommen.  
 
Avslutningsvis finner Fylkesmannen grunn til å stille spørsmål ved om reguleringsplikten etter 
pbl. § 12-1 (3) kommer til anvendelse for tiltaket. Det kan stilles spørsmål om 
helikoptervirksomhet skal anses som «andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn». Kommunen bør vurdere dette spørsmålet ved en fornyet behandling av saken. 
 
Fylkesmannen finner ikke grunn til å gå nærmere inn på øvrige klageanførsler. 
 
Klagen har ført frem. 
 
Slutning 
Kommunens vedtak oppheves. Saken returneres kommunen for fornyet behandling 
 
Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.  
 
Eventuelle krav om sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 må fremmes innen tre uker.  
 
Fylkesmannen ber kommunen om å besørge kopi av vedtaket til sakens parter som ikke står på 
kopilisten nedenfor.  
 
Med hilsen 
 
 
Odd Meldal 
fungerende avdelingsdirektør  
 Marius Vamnes 
 seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Arkitekthuset Knut H. Knudsen AS Pb 117 1431 ÅS 
Helge Thirud Haugerud Gård, Haugerudveien 39 1430 ÅS 


