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Saksprotokoll 
 
 

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

Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/02849 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 16/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 17/19 13.03.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, H og FrP: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningslovens § 33. 
Formannskapet finner at både sakens fakta og klagers anførsler utgjør momenter 
som må medføre en annen vurdering enn det som fremgår av vedtak 10.1.2019.  
 
Vedtak av 10.1.2019 omgjøres og klagen tas således til følge.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:  

1.     Tomten tillates ikke ytterligere oppdelt i fremtiden.  
2.     Lekeplass i nord opparbeides før brukstillatelse kan gis. 
3.     Dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal 

arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets 
sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal 
straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, andre ledd.  

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 

 Formannskapet vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved at dispensasjon innvilges fordi:  
o Formålet i kommuneplanen åpenbart ved en inkurie har forblitt næring på 

tross at all næringsvirksomhet i området opphørte for flere tiår siden. 
o Det er en liten gjenværende næringstomt omkranset av boliger og LNF-

område. 
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o En bruk til næring vil bryte fullstendig med strøksmiljøet og er ikke 
ønskelig 

o Ligger inntil eksisterende boligbebyggelse. 

 Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  
o Formålet i kommuneplanen åpenbart er en etterlevning fra tidligere planer. 
o Det er oversiktlig gang- og sykkelvei til området.  
o Øker ikke antall avkjøringer. 
o Tiltaket er i akseptabel avstand fra skole og andre tilbud.  
o Området har allerede boligbebyggelse. 
o En dispensasjon vil medføre at det opparbeides lekeplass for områdets 

barn. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 11. mars 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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