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Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
Gnr/ Bnr. 42/1 (del av) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, har i møte 24.01.2019 stilt krav om at midlertidig bruk av 
friområdet øst for Kaja barnehage, til plassering av brakkerigg i forbindelse med utbygging av 
studentboliger i Skogveien, krever søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Aktuelt 
areal er ikke regulert, men avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel.  
 
Bakgrunn 
 
I følge med oppføringen av de planlagte studentboligene i Skogveien er det behov for plassering av 
midlertidig brakkerigg i tilknytning til anleggsområdet. «Brakkerigg» foreslås plassert utenfor selve 
anleggsområdet, på arealet til fotballbanen/friområdet som ligger sør for Utveien, øst for Kaja 
barnehage. Både entreprenør og ansvarlig søker anser foreslått plassering som det klart beste 
alternativet, både for beboere i og utenfor byggeområdet og for logistikken i og rundt prosjektet. 
Plassering av brakkeriggen har vært nøye vurdert. Argumentasjon for valgt plassering følger under, 
redegjørelse for hvilke alternativer som har vært vurdert følger som eget vedlegg. 
 
Foreslått plassering av brakkerigg ble nabovarslet 19.12.2018, med frist for merknader 12.01.2019. 
Det ble spesifisert i oversendelsesbrevet at det ville søkes midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for aktuell lokalisering. Innen fristen var det kommet inn én merknad.  
 
Lovverket 
 
PBL- dispensasjon: 
Det følger av pbl. § 19-2 at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser 
fastsatt i eller i medhold av loven, i dette tilfellet kommuneplanens arealdel. 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.  
 
SAK10: 
I byggesaksforskriften (SAK10), kapittel 4, omtales tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling. 
Relevant i den forbindelse er § 4-2:  
 
«Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg: 
 
Følgende tiltak kan plasseres uten søknad eller tillatelse: 



a) Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller 
anleggstomt hvor arbeid pågår.» 

 
Fra veiledningsteksten til §4-2a: «Det er en forutsetning at innretningene som plasseres etter dette 
unntaket skal stå for en begrenset tidsperiode, dvs. så lenge byggetiltaket varer……..I enkelte tilfelle 
vil bygge- og anleggsarbeid kunne pågå ut over 2 år, og det vil være behov for å plassere brakkerigger 
eller liknende på en bygge- eller anleggstomt ut over dette tidsrommet. Så lenge det er et reelt behov 
for de aktuelle innretningene kan unntaket i denne forskriften benyttes.» 
 
Som det fremkommer over, åpner plan- og bygningsloven samt byggesaksforskriften for at 
midlertidig plassering av brakkerigg i direkte tilknytning til anleggsområdet kan tillates. I direkte 
tilknytning omfatter i forskriften også nabotomt på motsatt side av vei eller plass.  
 
Begrunnelse for valgt lokalisering 
 

 
Foreslått plassering av brakkerigg, markert i rødt. 

Aktuelt areal er eid av NMBU og omsøkt bruk er avklart med dem. Arealet planlegges benyttet til 
brakkerigg for administrasjonen tilknyttet byggeprosjektet. Brakkeriggen vil romme kontorer, 
møterom, garderober, wc etc. med et mindre antall parkeringsplasser i forkant. Parkeringsplassene 
vil være forbeholdt administrasjonen og besøkende. Det poengteres at håndverkerne tilknyttet 
byggeprosjektet vil parkere innenfor selve anleggsområdet (areal avsatt til parkering), og ikke i 
tilknytning til omtalt brakkerigg. Innenfor anleggsområdet, på nordsiden av Utveien, vil det tilbys en 
rasjonell og sikker parkeringsmulighet for arbeiderne, skjermet fra omgivelsene. Ved gitt løsning 
sikres det at parkering fullt og helt løses innenfor de arealer som prosjektet disponerer, slik at 
problemer mht. potensiell gateparkering unngås.  
 
For naboer/ beboere i området muliggjør riggplasseringen at man på en sikker måte vil kunne 
komme i kontakt med entreprenøren, ved behov, siden administrasjonen er lokalisert på utsiden av 
selve anleggsområdet. På tilsvarende måte vil gitt lokalisering sikre at nye håndverkere kan settes inn 
i HMS-rutiner på prosjektet før de slippes innenfor gjerdet til anleggsområdet, hvilket er 
sikkerhetsmessig fordelaktig.  



 
Kjøreatkomst til riggområdet er planlagt fra Utveien i nord-øst, lengst unna barnehagen. Det legges 
ikke opp til kjørende trafikk mellom brakkeriggen og anleggsområdet, kun gående. I henhold til MOP 
vil det gjøres trafikksikkerhetsmessige tiltak langs Utveien/Lyngveien som sikrer myke trafikanter i 
dette området. (Innenfor anleggsområdet vil det etableres mindre, mobile toalettinstallasjoner, tett 
opp til det enkelte arbeidssted, hvilket også vil begrense trafikken av myke trafikanter som krysser 
Utveien.) 
 
Ved den foreslåtte plasseringen reduseres videre presset på de beboerne som skal bo innenfor 
planområdet underveis i anleggsperioden. Det bor og vil fortsatt bo studenter i de eksisterende 
blokkene innenfor området (de som bevares). Videre vil det til studiestart 2020 flytte inn anslagsvis 
300 nye studenter i den første bebyggelsen som ferdigstilles.  
 
Foreslått plassering av «brakkeriggen» muliggjør en enkel tilkobling av strøm, vann og avløp med 
korte føringsveier. Samtidig blir det, ved gitt plassering, minimalt med inngrep på vegetasjonen, da 
det ikke er behov for å fjerne trær i forbindelse med plassering av brakkeriggen. Fotballbanens 
størrelse er identisk med det faktiske plassbehovet entreprenør vurderer som nødvendig. Eneste 
nødvendige tiltak for tilpasning av situasjonen er beskjæring av enkelte greiner på to trær, hvilket vil 
utføres av fagkyndige.  
 
Med foreslått plassering blir brakkeriggen stående ett sted hele byggeperioden, noe som sørger for 
en god og effektiv drift med kortest mulig byggetid. Dette er både fremdriftsmessig og 
kostnadsmessig avgjørende for gjennomføringen.  
 
Arealet som foreslås benyttet til brakkerigg disponeres til vanlig av lokalmiljøet, som friområde/ 
lekeplass. Av sikkerhetsmessige årsaker ville det, i alle tilfeller, ikke være gunstig å ha en «lekeplass» 
så tett opp til et anleggsområde, hvilket kan tale for at arealet uansett burde ha vært avstengt/evt. 
sikret spesielt i anleggsperioden.  
 
Det poengteres avslutningsvis at foreslått riggområde kun vil benyttes i en midlertidig periode, under 
utbyggingen av studentboligene (ca. 2,5 år). Etter endt anleggsperiode vil arealet settes i stand av 
entreprenør, slik at fotballbanen/friarealet fremstår i en vesentlig bedre forfatning enn det som er 
tilfelle i dag.  
 

 
Foreslått «brakkerigg» sett fra vest i Utveien. 



 
Foreslått «brakkerigg» sett fra øst i Utveien (krysset Skogveien/Utveien). Innkjøring mellom eksisterende trær. 

 
Nabomerknad 
 
Foreslått plassering av brakkeriggen er nabovarslet. Det er i tillegg tatt kontakt pr. telefon med 
aktuelle naboer og Kaja barnehage, for å orientere om den foreslåtte plasseringen av brakkeriggen. 
Det er avtalt møte mellom entreprenør og barnehagen for å opprette dialog i forkant av utbyggingen. 
Frist for merknader gikk ut 12.01.2019. Innen fristen var det kommet inn én merknad fra beboerne i 
Høgskoleveien 30 og 32, sør for planlagt riggområde. Resyme av merknaden og våre kommentarer til 
denne følger under. 
 

 
Høyskoleveien 30 og 32 (mottatt merknad fra Roll-Hansen og Søndergaard Holm) 

Ansvarlig søkers resyme av merknaden (Høyskoleveien 30 og 32): 
(Merknaden ligger vedlagt i sin helhet) 
 
Området er avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel, og utgjør et lekeareal som velforeningen 
holder ved like. Arealet er verdivurdert til kategori A «svært viktig friområder» i Ås kommunes 
kartlegging og verdivurdering av friluftsområder. «Mye brukt fotball-løkke, både av studenter og 
barn. Få alternativer til tilsvarende område i umiddelbar nærhet.». 
 



Hele den sydlige delen av friområdet har trær som grenser inn mot Høyskoleveien 30 og 32. 
Skogholtet er ikke en del av fotballbanen, men vesentlig for den sammenhengende «lunden» i dette 
området og av stor verdi for dyre- og planteliv. 
 
Søknaden om dispensasjon bør sees i lys av Plan og bygningslovens § 19-2. 
«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 forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Merknadens vurdering:  
Båndleggingen av et friområde som av kommunen verdivurdert som et svært viktig friområde er en 
betydelig ulempe. Ulempen er ekstra stor siden brakkeriggen ønskes plassert over 2,5 år. Hele den 
sydlige delen av friområdet har trær med grener og rotsystem som strekker seg inn i området der 
brakkeriggen er tegnet. Svært uheldig om dette området brukes til lagring eller annet som ødelegger 
eksisterende store og små trær. 
 
Ansvarlig søker disponerer et areal på 37,5 daa, det bør være mulig å håndtere nødvendige behov 
innenfor dette arealet. Merknaden ser det heller ikke som hensiktsmessig å plassere en brakkerigg 
som vil medføre betydelig trafikk rett inntil en barnehage som har betydelig innslag av myke 
trafikanter. 
 
Mener ulempene ved den foreslåtte plasseringen er klart større enn fordelene, og at det derfor ikke 
kan gis dispensasjon. 
Dersom kommunen likevel skulle støtte tiltaket, mener merknaden at det bør stilles strenge vilkår for 
tiltaket slik at området kan tilbakeføres til de kvaliteter det har i dag. Dette stiller spesielt krav til 
sikring av vegetasjonsbeltet langs friområdet i sør, blant annet at brakkeriggen flyttes lenger 
nordover. 
 
Ansvarlig søkers kommentar til merknaden: 
 
Midlertidig bruk av arealet som riggområde vil ikke påvirke den fremtidige bruken av arealet. Etter 
endt utbygging vil bruken igjen være i tråd med kommuneplanens arealdel, og dagens bruk. Arealet 
vil istandsettes av entreprenør etter endt byggeperiode. 
 

 
Situasjonsplan som viser plassering av brakkerigg 
 



Som det fremkommer av illustrasjonen over er det god avstand mellom nabogrense i sør og den 
planlagte plasseringen av brakkeriggen (13m). Foreslått plassering innenfor arealet er gjort med 
tanke på at alle trær skal bevares. Fotballbanens størrelse er ideell for plassering av brakkerigg uten 
større tilpasninger av vegetasjon. Brakkene vil plasseres på nordsiden av skogholtet i sydlig del av 
fotballbanen, så omtalt skogholt berøres ikke. Et tre på vestsiden av fotballbanen må trolig beskjæres 
noe, men ingen trær må felles. Alle trærne på nordsiden av brakkeriggen (mot Utveien) bevares. Det 
må trolig også beskjæres et tre i forbindelse med innkjøring til området. Nevnt beskjæring vil utføres 
av fagkyndige, for å sikre at trærne ikke kommer til skade. 
 
Foreslått plassering av brakkeriggen ble varslet naboer og berørte før det forelå avklaring fra 
kommunen/HTM vedrørende behov for søknad/ dispensasjon for foreslått plassering av 
brakkeriggen. Uansett krav om søknadsplikt ble det vurdert som fornuftig å varsle naboer til tiltaket 
slik at disse fikk anledning til å komme med eventuelle innspill. I oversendelsesbrevet ble det 
orientert om at det ville søkes midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
I følge SAK10 §4-2 kan det gis unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg 
uten dispensasjonsvurdering. Uansett lokalisering av brakkeriggen, ville det av sikkerhetsmessige 
årsaker, i alle tilfeller, ikke være gunstig å ha en «lekeplass» så tett opp til et anleggsområde, hvilket 
kan tale for at arealet uansett burde ha vært avstengt.  
 
Trafikken ved barnehagen vil ikke øke pga. brakkeriggen. Utveien vil være enveiskjørt, så de som 
arbeider på byggeplassen vil kun måtte passere barnehagen én gang pr. dag uavhengig av om 
brakkeriggen står på fotballbanen eller inne på anleggsområdet. Det er opprettet dialog med 
barnehagen, og det er ikke kommet innvendinger fra dem mht. foreslått plassering. 
 
Fotballbanen vil ikke brukes til lagring, kun til brakkerigg og parkering. Vegetasjonsbeltet rundt 
fotballbanen beholdes som i dag. Det vil ikke være støyende arbeider ved brakkeriggen. 
 
Når det gjelder argumentasjon for valgt plassering av brakkeriggen, og hvorfor det er vurdert som lite 
gunstig å plassere denne innenfor selve anleggsområdet, vises det til første del av dette dokumentet, 
samt vedlagt redegjørelse. 
 
 
Oppsummering- søkers samlede vurdering 
 
Hvor vidt plassering av brakkeriggen på nevnt lokalisering, er dispensasjonspliktig etter lovverket 
eller ikke, er åpent for tolkning. Uansett mener ansvarlig søker at de forhold som er omtalt i denne 
redegjørelsen svarer ut de krav som stilles for å kunne gi en midlertidig dispensasjon fra 
arealformålet i kommuneplanen. 
 

• Midlertidig bruk av arealet vil ikke påvirke den fremtidige bruken av arealet. Etter endt 
utbygging vil bruken igjen være i tråd med intensjonen i kommuneplanen og dagens bruk.  

• En god intern logistikk innenfor anleggsområdet bidrar til å ivareta sikkerheten til det økende 
antall studenter som skal bo innenfor området underveis i hele byggeperioden. 

• Foreslått lokalisering sikrer at brakkeriggen ikke må flyttes underveis, hvilket medvirker til en 
kortest mulig anleggsperiode. 

• Lokaliseringen sikrer minst mulig inngrep på verdifull vegetasjon. 
 

Forelagt lokalisering sikrer den tryggeste, smidigste og mest effektive anleggsperioden, hvilket både 
nabolag, studenter innenfor planområdet og prosjektet er tjent med. 
 



Fordelene ved å gi dispensasjon er etter søkers vurdering å regne som vesentlig større enn 
ulempene. Vilkårene i pbl § 19-2 skulle dermed være oppfylt, hvilket igjen medfører at det både kan 
og bør gis dispensasjon. 
 
Dersom det skulle være ønskelig bidrar ansvarlig søker gjerne med ytterligere informasjon. Ta i så 
tilfelle kontakt med undertegnede på telefon 23327473 eller mail toresen@dmarkitekter.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
Marte Gravermoen Toresen 
Arkitekt 
Dyrø og Moen AS Arkitekter MNAL 
 


