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Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering 
av brakkerigg - klage på vedtak 

 
Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.: 19/00596-20 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            

 
Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, tas ikke til følge. Formannskapets vedtak i sak 
11/19 opprettholdes.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om 
oppsettende virkning er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) : 22.05.2019 
Formannskapet    : 05.06.2019 
Fylkesmannen i Oslo og Viken – endelig avgjørelse 
 
Vedlegg: 
1. Dispensasjonssøknad brakkerigg - 280119 
2. Saksutskrift Formannskapet 13.03.2019 Midlertidig dispensasjon for plassering av 
brakkerigg 
3. Klage - Trygve Roll-Hansen 
4. Klage - Kaja vel 
5. Klage - Torben Holm 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
R 311: Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Trygve Roll-Hansen 
Kaja vel v/Alf Selnesaunet 
Torben Holm 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Dyrø og Moen arkitekter v/Marte Gravmoen Toresen 
 
Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Utbygger av studentboliger i Skogveien har søkt om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for plassering av en administrativ brakkerigg på friområdet 
i Utveien 25. Formannskapet vedtok å gi midlertidig dispensasjon i møte 13.03.2019. 
Det er kommet inn tre klager på vedtaket.  
 
På bakgrunn av vurderingene i saken mener rådmannen at hensynet bak 
arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det bygger bl.a. på at dispensasjonen 
gjelder for inntil 3 år, at området enkelt kan tilbakeføres til fotball-løkke når 
dispensasjonen utløper og at det finnes andre områder som kan brukes til lek og 
ballspill i anleggsperioden. Rådmannen mener også at vurderingen viser at det er en 
klar overvekt av fordeler med å innvilge dispensasjonen.  
 
Rådmannen fastholder at vilkårene for å innvilge midlertidig dispensasjon har vært 
oppfylt og fortsatt er det.  
 
Rådmannen mener at det i denne saken er tilstrekkelig med nabovarsling for å 
ivareta barn og unge i Kaja-området sin mulighet til å uttale seg. Rådmannen kan 
ikke se at denne saken faller inn under saksområdene som kommunens reglement 
sier at ungdomsrådet skal ha anledning til å uttale seg om. Rådmannen er derfor av 
den oppfatning at det ikke begått saksbehandlingsfeil. 
 
Rådmannen vil på bakgrunn av vurderingen ikke anbefale å gi klagen oppsettende 
virkning.  
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med bygging av studentboliger i Skogveien, mottok kommunen søknad 
28.01.2019 om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen på eiendommen Gnr 42 
Bnr 1 (vedlegg 1). Dispensasjonssaken ble behandlet i HTM 07.03.2019 og videre i 
Formannskapet 13.03.2019 (vedlegg 2). Formannskapet vedtok å gi midlertidig 
dispensasjon på vilkår og med begrunnelse. Det har kommet inn tre klager på 
vedtaket innen fristen (vedlegg 3, 4 og 5).  
 
Eiendommen er i kommuneplanen satt av til formål «Grønnstruktur» med 
underformål «Friområde», og er brukt som fotballløkke. Den eies av NMBU, og 
vedlikeholdes av Kaja vel. Hensikten med søknaden om midlertidig dispensasjon, er 
å kunne bruke området til en administrativ brakkerigg i anleggsperioden på 3 år.  
 
Klagen: 
Det er mottatt tre klager på vedtaket:   
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Trygve Roll-Hansen (24.03.2019): 
Klagen begrunnes med at rådmannen i saken i HTM 07.03.2019, på kort sikt ser at 
ulempene ved å bruke friområdet til brakkerigg over en periode på 3 år, er større enn 
fordelene. Men rådmannen mener det likevel er grunn til å gi midlertidig dispensasjon 
fra kommuneplanen. Det er ikke et godt nok grunnlag for å gi midlertidig 
dispensasjon.  
 
Torben Holm (16.04.2019): 
Klagen på vedtaket er likelydende med klagen fra Kaja vel datert 16.04.2019. 
 
Kaja vel v/Alf Selnesaunet (16.04.2019) 
Den juridiske begrunnelsen for klagen er:  

a. Rådmannens saksutredning tilfredsstiller ikke krav til at saken må være 
tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, jfr. Fvl §17 og Ås kommunes 
reglementer. 

b. Formannskapets vedtak i sak 11/19 tilfredsstiller ikke krav til dispensasjon, jfr 
PBL §19-2. 

 
Dette begrunnes med det følgende:  
1. Saken tilfredsstiller ikke krav til dispensasjon etter PBL §19-2. 
Klager mener at de to vilkårene for å gi midlertidige dispensasjonen ikke er 
tilstrekkelig belyst. Det begrunnes med at det i saken framstår som at rådmannen 
erkjenner at hensikten bak bestemmelsen det dispenseres fra blir tilsidesatt og at 
ulempene er større enn fordelen ved dispensasjon. Klager påpeker også at det ikke 
er anledning til å stille vilkår om avbøtende tiltak som kan bidra til at ulempene på 
lengre sikt kan oppveies, når vilkårene for dispensasjonssøknaden ikke er tilstede.  
 
2. Saksframstilling i strid med kommunens saksbehandlingsregler 
Klager mener at saken ikke er forsvarlig utredet i tråd med PBL §19-2 og Ås 
kommunes reglement. Friområdet det søkes midlertidig dispensasjon fra, berører 
barn og unge i området. Men det er ikke hentet inn uttalelser fra Kaja vel og saken er 
ikke fremmet for ungdomsrådet i Ås kommunen slik Ås kommunes reglement legger 
føringer for.  
 
3. Privatrettslige og økonomiske konsekvenser kontra konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
Klager mener at det ved vurdering av fordeler og ulemper, skal tas utgangspunkt i de 
allmenne interessene, ikke de privatrettslige og økonomiske forholdene. Klager 
mener at vurderingen i denne saken vektlegger de negative konsekvensene for 
utbygger, og at konsekvenser for sikkerheten til barna på Kajaområdet ikke er 
vurdert.  
  
4. Formannskapets vedtak 
Klager mener at formannskapets vedtak viderefører de samme svakhetene som 
rådmannens saksbehandling, jfr. punktene over. I tillegg påpeker klager følgende 
punkt i vedtaket:   

 I formannskapets vedtak står det at «Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt, 
men graden av tilsidesettelse vurderes ikke som vesentlig da dispensasjonen er 
midlertidig og området vil innen tre år bli tilbakeført til friområde». Klager mener at 
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dersom hensynet blir tilsidesatt, skal søknad om midlertidig dispensasjon avslås. 
Klager mener videre at det er hensynet i perioden det søkes midlertidig 
dispensasjon for som skal vurderes. Det er derfor ikke relevant at området 
tilbakeføres til friområde etter den midlertidige dispensasjonen.  

 Videre står det i formannskapets vedtak at «Friområdet vil i 
dispensasjonsperioden bli delvis erstattet av et oppgradert friareal på 
Ramlapinnen og området Åsmåsan». Klager påpeker at friområdet etter 
kommunens egen verdivurdering fra 2017, er et svært viktig friområde, og det er 
få alternativer til tilsvarende område i umiddelbar nærhet. Etter klagers vurdering 
har Ramplapinnen andre kvaliteter som gjør at det ikke kan fungere som 
erstatningsareal for friområdet. Ramplapinnen ligger også for langt unna 
bebyggelsen til at det er naturlig med drop-in bruk slik det er mulig på friarealet 
ved Utveien. Klager mener også at en «oppgradering» av Ramplapinnen vil 
medføre at det blir et utfartssted for studenter og ungdom som trenger et sted å 
feste og drikke, og dermed blir enda mindre egnet for barn som ønsker å spille 
ball. Klager mener derfor at Ramlapinnen ikke er en reell erstatning for friområdet, 
og at hensynet bak bestemmelsen er tilsidesatt.  

 Klager mener at formannskapet gjør samme feil som rådmannen i sin 
saksutredning: Det skal ikke gjøres en vurdering av fordeler og ulemper når 
hensynet bak bestemmelsen er tilsidesatt. Da skal søknaden avslås. Klager 
mener også at formannskapet gjør en feil ved å stille vilkår om avbøtende tiltak 
som bedrer standarden på friområdet i ettertid. Klager mener at vilkår om 
avbøtende tiltak skal gjelde for den perioden det søkes dispensasjon for. 

 
Oppsettende virkning 
Kaja vel ber om at klagen gis oppsettende virkning, slik at kommunens vedtak om 
dispensasjon ikke blir gyldig før klagen er ferdig behandlet. Det gjøres på bakgrunn 
av at saksutredningen er mangelfull og vedtaket er fattet på feil grunnlag.  

 
 
Vurdering: 
Under den politiske behandling av saken, og i klagene på vedtaket i formannskapet, 
ser rådmannen at vurderingen i saksframlegget kan oppfattes som mangelfull. 
Rådmannen mener likevel at vilkårene for å gi midlertidig dispensasjon alltid har vært 
og fortsatt er oppfylt.  
 
Dispensasjonsvurdering 
 
1. Vurdering av vilkår 1: Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres skal ikke bli 
vesentlig tilsidesatt 
For at en dispensasjon skal kunne gis, er det første vilkåret at hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl § 19-2 annet 
ledd. Er ikke dette vilkåret oppfylt, skal fordeler og ulemper ikke vurderes og søknad 
om dispensasjon skal avslås.  
 
I denne saken er det søkt om dispensasjon fra arealformål «friområde», satt i 
kommuneplanen. Hensynene bak arealformål «friområde» betyr i dette tilfellet at 
området skal brukes til rekreasjon, lek og opphold ute.  Det gjeldende område er 
brukt som fotball-løkke. I forbindelse med utbygging av flere studentboliger, ønsker 
utbygger å bruke arealet til å plassere en administrativ brakkerigg. Dette er i strid 
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med arealformålet. Søknaden gjelder imidlertid for en periode på 3 år, og etter den 
tid skal arealet tilbakeføres til sitt opprinnelige formål i tråd med §19-3, og med økt 
standard, i tråd med vilkår for midlertidig dispensasjon. Rådmannen er enig i klagers 
vurdering om at hensynet bak arealformålet blir tilsidesatt. Rådmannen står derimot 
fast ved at hensynet bak bestemmelsen, her arealformålet, ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Varigheten av dispensasjonen er et sentralt moment i vurderingen.  
Rådmannen er ikke enig i at det kun er i perioden dispensasjonen gjelder at det skal 
vurderes om hensynene bak arealformålet er vesentlig tilsidesatt. En midlertidig 
dispensasjon betyr at hensynene bak arealformålene blir tilsidesatt i den omsøkte 
perioden. Området vil etter de 3 årene oppfylle sitt formål igjen. 
 
Den midlertidige bruken til brakkrigg vil ikke gjøre uopprettelig skade på området. Det 
er fullt mulig å sette området i stand igjen slik at det kan brukes som fotball-løkke. 
Søker forsikrer om minimale inngrep i vegetasjon på tomten. Det er bl.a. behov for å 
beskjære noen grener på to trær og det gjøres av fagkyndige. Ny gressplen kan 
opparbeides igjen. Område vil derfor ikke bli uopprettelig forringet etter omsøkt bruk i 
3 år.  
 
Rådmannen ser at det finnes andre områder i nærheten som kan nyttes til samme 
eller lignende bruk. Innenfor en radius på ca. 1 kilometer ligger det flere muligheter til 
lek, aktivitet og ballspill, som for eksempel Frydenhaug barnehage og Kaja 
barnehage (mindre barn), Åsgård skole (fram til den skal rives og bygges), 
Ekornskogen (større barn), samt Lillebrann og Storbrann ved Eika treningssenter 
(ungdom). Det er også store grøntarealer i forbindelse med bebyggelsen på Kaja. 
Disse kan fungere som alternativ arena for lek, aktivitet og ballspill under 
anleggsperioden. Søker skriver at det på grunn av anleggstrafikken og 
trafikkreguleringen i området vil det bli lite gunstig å bruke friområdet til lek og 
ballspill under anleggsperioden. Dette er rådmannen enig i.  
 
På bakgrunn av at dispensasjonen gjelder for inntil 3 år, at området enkelt kan 
tilbakeføres til fotball-løkke når dispensasjonen utløper og at det finnes andre 
områder som kan brukes til lek og ballspill, mener rådmannen at hensynene bak 
arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det vil også bli en kvalitetsheving på 
området når det skal tilbakeføres til friområdet.  
 
2. Vurdering av vilkår 2: Fordeler større enn ulemper 
Det andre vurderingstemaet er at det skal foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler 
ved å gi en dispensasjon. Kommunen må foreta en interesseavveining der fordelene 
ved tiltaket må vurderes opp mot de konkrete ulempene. Det er i hovedsak de 
samfunnsmessige hensyn (allmenne interesser) av planfaglig og 
arealdisponeringsmessig karakter som her tillegges vekt, og som må avveies når det 
snakkes om fordeler og ulemper. Rene økonomiske forhold er ikke relevante.  
 
Fordeler 
Den største fordelen med å gi dispensasjon for å ha brakkeriggen på friområdet 
under anleggsperioden, er at brakkeriggen kan stå plassert på ett og samme sted i 
hele anleggsperioden. Det fører til at selve anleggsperioden blir så kort som mulig, 
og gjennomført med minst mulig ulemper for beboerne i området. Blir brakkeriggen 
plassert inne på selve anleggsområdet, må den med stor sannsynlighet flyttes i 
perioden. Dette vil kunne føre til en lenger anleggsperiode. En anleggsperiode som 
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er så kort og effektiv som mulig er en stor fordel for beboerne i og rundt 
anleggsområdet. Videre er det også en fordel for samfunnet generelt, at arbeidet 
med å bygge flere studentboliger går så raskt som mulig. De 300 første 
studentboligene er planlagt ferdigstilt til studiestart høsten 2020 for å dekke det økte 
boligbehovet i forbindelse med åpning av veterinærhøyskolen. 
 
Søker påpeker at det er viktig å sikre parkeringsplasser på området både for 
anleggsarbeiderne og for de som skal bo i området i byggeperioden. Alternative 
plasseringer av brakkeriggen på anleggsområdet reduserer muligheten for dette. Det 
kan føre til gateparkering utenfor byggeområdet. Det vil gi negative konsekvenser for 
beboere i og rundt anleggsområdet. Det vil også gjøre det vanskelig å ferdigstillelse 
nødvendig antall parkeringsplasser til første byggetrinn som skal være ferdig til 
studiestart i 2020. Rådmannen støtter denne vurderingen.  
 
Den omsøkte plasseringen av brakkeriggen utenfor anleggsområdet vil ikke komme i 
konflikt med eksisterende infrastruktur i grunnen og etablering av ny infrastruktur.  
Slik rådmannen ser det, bidrar dette til å sikre fremdriften i byggeprosjektet.  
 
Utbygger mener at omsøkt dispensasjon muliggjør en plassering som alt i alt vil være 
mest hensiktsmessig for utbyggingsprosessen. Å ha brakkeriggen på angitt 
plassering, utenfor selv anleggsområdet, vil ha betydelige fordeler for 
byggeprosessen, sikkerhet både innenfor og utenfor anleggsområdet og for beboere 
innenfor og rundt planområdet. Rådmannen støtter denne vurderingen.  
 
Ulemper 
Den største ulempen er at friområdet ikke kan brukes som friområdet under 
anleggsperioden på inntil 3 år. Det anføres fra klagers side at det finnes få 
tilsvarende områder i nærmiljøet. Området er også kategorisert som et svært viktig 
friområdet av kommunen selv, fordi det ikke finnes mange like områder i nærheten. 
Rådmannen mener likevel at denne ulempen delvis kan avhjelpes ved å ta i bruk 
andre områder som ligger litt lenger unna friområdet (beskrevet over), samt store 
grøntarealer i forbindelse med bebyggelsen på Kaja. Det må derfor også kunne 
forutsettes at lek, aktivitet og ballspill, også drop-in bruk, kan foregå her. Videre er 
det satt vilkår om tilrettelegging for mer bruk av Ramplapinnen og sikring av inn- og 
utfart til Åsmåsan, som er alternative friluftsområder i nærheten. Rådmannen ser at 
disse områdene ikke har samme bruksområde som det fotball-løkka har, men det 
kan drives andre utendørs aktiviteter der. Alt i alt mener rådmannen at dette er en 
ulempe som er stor for de som er berørt. Men ulempen kan delvis avhjelpes med å 
bruke andre områder litt lenger unna og delvis benytte seg av grøntarealer i 
forbindelse med bebyggelsen på Kaja for lek, aktivitet og ballspill, slik det også 
gjøres i dag. Ulempen er også tidsbegrenset.  
 
En annen ulempe som klager trekker frem er økt trafikk. Det vil spesielt være uheldig 
inntil en barnehage. I søknaden om dispensasjon har søker redegjort for at 
plasseringen av brakkeriggen ikke vil medføre nevneverdig mer trafikk. 
Anleggsarbeiderne skal parkere inne på anleggsområdet. Det er kun de som jobber i 
administrasjonen og eventuelt besøkende som skal parkere foran brakkeriggen. Det 
er heller ikke lagt opp til at det kjøres fra brakkeområdet til anleggsområdet. Den 
korte avstanden gjør at det blir gangtrafikk mellom brakkeriggen og anleggsplassen. 
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I forbindelse med hele prosjektet gjøres det trafikksikkerhetsmessige tiltak langs 
Utveien/Lyngveien for å sikre myke trafikanter. Dispensasjonen for plassering av 
brakkeriggen vil også føre til at det ikke skal være behov for gateparkering, all 
parkering for anleggsarbeiderne skal dekkes inne på anleggsområdet. Grunnet 
anleggstrafikken og trafikkreguleringen i området vil det bli lite gunstig å benytte seg 
av friområdet til lek og ballspill under anleggsperioden. Rådmannen mener på 
bakgrunn av dette at trafikksikkerheten i området er tilstrekkelig vurdert og 
hensyntatt.  
 
En tredje ulempe er at plasseringen av brakkeriggen kan gi et behov for inngrep i 
vegetasjonen. Dette er også anført i en nabomerknad som er med i søknad om 
dispensasjon. I søknad om dispensasjon er det redegjort for at det kun skal 
beskjæres greiner på to trær. Utover det er det ikke behov for inngrep i vegetasjonen 
og trærne på tomten bevares. Andre alternative plasseringer som er vurdert vil kunne 
føre til behov for å felle trær, noe som ikke er ønskelig. Dette er i tråd med 
bestemmelsene i reguleringsplanen for området, § 2.2, § 3.6 og § 5. Ny gressplen 
kan anlegges etter byggeperioden. Rådmannen mener derfor at det inngrepet i 
vegetasjonen som trengs, ikke kan anses som en stor ulempe. Rådmannen mener 
også at de eventuelle skadene på vegetasjonen som kan oppstå i anleggsperioden 
vil ha et begrenset omfang og vil la seg reparere.  
 
Vurdering av fordeler og ulemper 
Den største ulempen med å innvilge dispensasjonen er at et friområde ikke kan 
brukes over en periode på inntil 3 år. Rådmannen har forståelse for at det kan 
oppleves som en ulempe for de berørte. De andre ulempene som er fremholdt av 
klager og i nabomerknad er økt trafikk og inngrep i og skade på vegetasjon. Disse 
ulempene må anses å være små, jamfør vurderingen ovenfor. Hovedfordelen med å 
innvilge dispensasjonen vil være en raskere og mer effektiv anleggsperiode i og med 
at man slipper å flytte på brakkeriggen. Videre vil heller ikke brakkeriggen være til 
hinder for eksisterende og ny infrastruktur i anleggsområdet. Å bo i eller i nærheten 
av anleggsarbeider er en belastning for de berørte parter, og å få anleggsperioden så 
kort som mulig må sies å være en stor fordel. Planen er at 300 boliger med 
tilhørende parkeringsplasser skal stå ferdig til studiestart i 2020, og dette vil ha en 
samfunnsmessig betydning for kommunen. Ved å plassere brakkeriggen utenfor 
anleggsområde, vil det bli bedre plass på selve byggeplassen til blant annet 
parkering. Det vil bedre sikkerheten og fremkommeligheten både for ansatte og 
beboere i anleggsområde og for naboene rundt. Med gitt plassering er det også plass 
til parkering for anleggsarbeidere innenfor anleggsområdet, noe som gjør at det ikke 
blir behov for gateparkering og redusert trafikksikkerhet som følge av det. 
Rådmannen mener her at fordelene må anses å være i klar overvekt.  
 
Samfunnsmessige fordeler ved en kortere byggeperiode og raskere tilgang til flere 
studentboliger og hensynet til de som bor innenfor anleggsområdet samt naboer må 
veie betydelig tyngre enn at barn og unge i området minster tilgang til et friområde for 
en begrenset periode. Det finner andre alternative steder å leke for barn og unge i 
denne perioden. Etter endt byggeperiode vil også barn og unge i området nyte godt 
av et oppgradert friområdet. Videre skal Ramplapinnen oppgraderes og 
tilgjengeligheten til Åsmåsan sikres i anleggsperioden. Dermed sikres barn og unge i 
området tilgang til andre rekreasjonsområder for annen type lek og aktivitet.   
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På bakgrunn av vurderingene ovenfor mener rådmannen at hensynet bak 
arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar overvekt av fordeler 
med å innvilge dispensasjonen. Rådmannen fastholder at vilkårene for å innvilge 
dispensasjonen har vært oppfylt og fortsatt er det. Midlertidig dispensasjonen på 3 år 
innvilges på bakgrunn av pbl. § 19-2 og 19-3.  
 
Tilstrekkelig opplyst sak og forhold til kommunens saksbehandlingsregler 
I klagen er det fremført at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, og at man dermed har 
fattet vedtak på feil grunnlag. Det anføres av klager at barn og unge i Kaja vel ikke 
har fått uttale seg, og at saken også skulle vært på høring hos ungdomsrådet i 
kommunen.   
 
Rådmannen er av den oppfatning at i denne saken er alminnelig nabovarsling 
tilstrekkelig for å ivareta barn og unge i Kaja-området sin mulighet til å uttale seg. 
Ved nabovarsling, slik loven krever, varsles eier eller fester av nabo- og 
gjenboertomtene. Når naboer i området har blitt varslet, har de anledning til å komme 
med merknader for å ivareta både seg og sine barns interesser. Nabovarsel ble 
sendt berørte naboer, Kaja barnehage og Kaja vel. Det kom inn en merknad. 
Utbygger har også hatt møte med barnehagen som ligger på nabotomten.  
 
Videre mener klager at saken ifølge Ås kommunes reglementer skulle ha vært til 
behandling i kommunens ungdomsråd. Rådmannen har forståelse for dette, men 
mener at denne saken ikke faller inn under sakstyper som skal til behandling hos 
ungdomsrådet.  Ås kommunes reglement sier at ungdomsrådet alltid skal ha 
anledning til å uttale seg om: 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører barn og unge. 

 Saker med særlig interesse for barn og unge; for eksempel saker som gjelder 
kommunens felles planer og retningslinjer for skole, kommunens 
kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak 

 Alle kommunale tiltak som gjelder barn og unge. 
 
Rådmannen kan ikke se at denne saken faller inn under saksområdene som 
reglementet sier at ungdomsrådet alltid skal ha anledning til å uttale seg om. Det er 
fordi denne saken berører barn og ungdom innenfor et begrenset område i 
kommunen, innenfor en begrenset tidsperiode. Rådmannen er av den oppfatning at 
nabovarsling i denne saken skal gi berørte barn og unge en mulighet til å komme 
med uttalelser. 
 
Rådmannen fastholder derfor at saken er tilstrekkelig opplyst, og at det kunne fattes 
vedtak på bakgrunn av de opplysningene kommunen hadde på tidspunktene 
vedtakene ble fattet.  
 
Oppsettende virkning 

Klager anmoder om at klagen får oppsettende virkning. Rådmannen beklager at 
dette ikke er besvart tidligere.  
 
Det følger av forvaltningsloven § 42 at både underinstans, klageinstans og annet 
overordnet organ kan avgjøre at et vedtak ikke skal settes i gang før klagefristen er 
ute eller klagen er avgjort. Hovedregelen er imidlertid at rettsvirkningene av vedtak 
ikke skal utsettes. En klage har i utgangspunktet heller ikke oppsettende virkning i 
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seg selv. Oppsettende virkning er i første rekke aktuelt å innvilge i saker hvor 
gjennomføring av vedtaket vil gi irreversible konsekvenser som gjør 
klagemulighetene lite reelle. Det vil også være relevant å vurdere både hva 
gjennomføring og eventuell utsettelse av et tiltak vil føre til for partene i saken.   
 
I denne saken vil plassering av brakkeriggen ikke føre til irreversible konsekvenser 
eller skader. Skulle klager få medhold, kan utbygger ganske raskt flytte brakkeriggen 
og tilbakeføre område til opprinnelig stand. En brakkerigg står på bakken, den har 
ikke permanent fundamentering. Videre går det forholdsvis raskt å anlegge ny plen 
ved å bruke ferdigplen. Det har heller ikke vært snakk om at det er behov for å felle 
trær eller gjøre andre store inngrep i vegetasjon. Skulle klager få medhold, vil derfor 
klagemuligheten fortsatt være reell og friområdet vil raskt kunne tas i bruk som 
friområde igjen.  
 
Gjennomføring av vedtaket vil medføre at området ikke kan nyttes til friområdet i 
perioden frem til klagen er ferdigbehandlet, men dette må ses på som en såpass 
begrenset periode at det ikke kan være tungtveiende. Det er også tidligere i 
behandlingen av klagen redegjort for at det finnes andre alternative områder for lek 
og rekreasjon, som vil kunne brukes frem til klagen er avgjort. Området vil også raskt 
kunne settes i stand igjen for bruk til friområde hvis klagen fører frem. En utsettelse 
av vedtaket vil kunne føre til forsinkelser i byggingen av studentboligene, og føre til at 
anleggsperioden blir lengre. En forsinkelse i byggingen kan føre til at de første 300 
studentboligene ikke er ferdig til studiestart høsten 2020. Kommunen kan da ha stor 
mangel på boliger til å huse den økte studentmengden i forbindelse med oppstart av 
fakultetet veterinærhøyskolen ved NMBU. En forlengelse av anleggsperioden vil 
også gi en økt belastning for beboere i og rundt anleggsplassen. Alternativ plassering 
av brakkeriggen vil også føre til en trangere byggeplass og mindre fremkommelighet 
for beboere innenfor anleggsområdet.  
 
Rådmannen vil på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke gi klagen oppsettende 
virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om oppsettende virkning er ikke et 
enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
Alternativer: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, har ført frem. Formannskapets vedtak i sak 11/19 
omgjøres og vedtak om midlertidig dispensasjon oppheves.  
 
Brakkeriggen må flyttes inn på anleggsområdet.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Klagen har ikke ført frem. Kommunen opprettholder sine tidligere vedtak om 
dispensasjon, i Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019 og i Formannskapet 
13.03.2019. Rådmannen har utdypet sin begrunnelse og vurdering angående 
dispensasjonen, og fastholder at vilkårene for dispensasjon var oppfylt på 
vedtakstidspunktet og er fortsatt oppfylt. Rådmannen beklager en noe mangelfull 
begrunnelse, men rådmannen har funnet at saken var tilstrekkelig opplyst på 
vedtakstidspunktene.  
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Vilkårene som er satt i de tidligere vedtakene om dispensasjon, er fortsatt gjeldende.  
 
Saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Rådmannen beklager at anmodning om at klagen får oppsettende virkning ikke er 
besvart tidligere. Rådmannen vil på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke anbefale å 
gi klagen oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om 
oppsettende virkning er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


