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Saksutskrift 
 

Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg 
 
Arkivsak-dok. 19/00596-2  Saksbehandler Solveig Viste 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019 9/19 

2 Formannskapet 13.03.2019 11/19 

 
 
Formannskapets behandling 13.03.2019: 
Einride Berg (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, e)  
etter formannskapets enstemmige vedtak. Beate Erikstad (Ap) tiltrådte som vara. 
 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende alternative forslag: 
Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for det tredje og siste 
året av anleggsperioden. De to første årene etableres brakkeriggen inne på 
byggeområdet. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
Dispensasjon gis på vilkår av at det kun blir brakkerigg på Klosterløkka og at den 
plasseres i nordlig del. Sørlig del beholdes og sikres som friområde. Utbyggers biler 
holdes innenfor utbyggingsområde. 
 
Votering: 
SV’s forslag ble nedstemt 8-1 (SV) 
MDG’s forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
V’s forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V) 
Ap’s forslag ble vedtatt 7-2 (MDG, SV) ved alternativ votering mot HTMs innstilling. 
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Formannskapets vedtak 13.03.2019: 
1. Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med 

utbygging av studentboliger i Skogveien. Formålet «Friområde» sør for Utveien kan 
benyttes til formål «Midlertidig anleggsområde» for plassering av en administrativ 
brakkerigg i inntil 3 år. 
 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at: 
a) Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål 

«Friområde». Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter 
anleggsperiodens slutt og senest en måned etter siste midlertidig brukstillatelse. 
Tiltakshaver er ansvarlig for istandsettingen. Friområdet skal tilbakeføres med en 
bedre standard enn dagens. Det skal utarbeides en plan for istandsetting av 
friområdet i dialog med naboer, velforening, NMBU og studentskipnaden. Planen 
skal godkjennes administrativt av kommunen. 

b) Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det legges 
til rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden der det 
evt. er behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom hele 
anleggsperioden. Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har 
varighet utover anleggsperioden. 

c) Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet 
omdisponeres til midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i 
anleggsperioden delvis kan erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og for 
å bedre det samlede tilbudet til beboerne i området etter at studentboligene er 
tatt i bruk. 

 
3. Begrunnelse: 

Formannskapets vurdering er at verken hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
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. I anleggsperioden vil det aktuelle friområdet, uavhengig av 
en midlertidig dispensasjon, få redusert verdi som friområde som følge av en 
betydelig anleggstrafikk i området langs Utveien.  Friområdet vil i 
dispensasjonsperioden bli delvis erstattet av et oppgradert friareal på Ramlapinnen 
og området Åsmåsan og adkomsten til disse områdene vil bli varig utbedret. 
 
Den vesentligste ulempen ved å innvilge midlertidig dispensasjon er at avstanden til 
friarealer i en periode på tre år vil bli noe lengere for beboerne i området. Fordelen 
ved å innvilge dispensasjon vil være at friluftsområdene i etterkant av 
dispensasjonsperioden vil ha en bedre standard og vil ha en bedre tilgjengelighet en 
de har i dag. Sett over tid vurderes fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon 
å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 20. mars 2019 
 
Vibeke Berggård 
Førstekonsulent  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent  



 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 16/02835 

 
Side 3 av 8 

 

Tidligere behandlinger 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (FrP, SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
1. Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med 

utbygging av studentboliger i Skogveien. Formålet «Friområde» sør for Utveien kan 
benyttes til formål «Midlertidig anleggsområde» for plassering av en administrativ 
brakkerigg i inntil 3 år.  
 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at:  
 

a) Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål 
«Friområde». Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter 
anleggsperiodens slutt og senest en måned etter siste midlertidig brukstillatelse. 
Tiltakshaver er ansvarlig for istandsettingen. Friområdet skal tilbakeføres med 
en bedre standard enn dagens. Det skal utarbeides en plan for istandsetting av 
friområdet i dialog med naboer, velforening, NMBU og studentskipnaden. Planen 
skal godkjennes administrativt av kommunen.  

b) Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det legges 
til rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden der det 
evt. er behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom hele 
anleggsperioden. Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har 
varighet utover anleggsperioden. 

c) Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet 
omdisponeres til midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i 
anleggsperioden delvis kan erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og 
for å bedre det samlede tilbudet til beboerne i området etter at studentboligene 
er tatt i bruk. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med 

utbygging av studentboliger i Skogveien. Formålet «Friområde» sør for Utveien kan 
benyttes til formål «Midlertidig anleggsområde» for plassering av en administrativ 
brakkerigg i inntil 3 år.  
 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at:  
 

a) Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål 
«Friområde». Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter 
anleggsperiodens slutt og senest en måned etter siste midlertidig brukstillatelse. 
Tiltakshaver er ansvarlig for istandsettingen. Friområdet skal tilbakeføres med 
en bedre standard enn dagens. Det skal utarbeides en plan for istandsetting av 
friområdet i dialog med naboer, velforening, NMBU og studentskipnaden. Planen 
skal godkjennes administrativt av kommunen.  

b) Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det legges 
til rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden der det 
evt. er behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom hele 
anleggsperioden. Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har 
varighet utover anleggsperioden. 

c) Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet 
omdisponeres til midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i 
anleggsperioden delvis kan erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og 
for å bedre det samlede tilbudet til beboerne i området etter at studentboligene 
er tatt i bruk. 

 

 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, plan, miljø, næring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg:  
Dispensasjonssøknad, brakkerigg 
Redegjørelse for alternativ plassering av brakkerigg 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Dyrø&Moen arkitekter 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forslag til detaljreguleringsplan for del av Skogveien, er det søkt om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanen for å kunne plassere en brakkerigg på friområdet sør 
for Utveien, ved studentboligene. Ut fra en helhetlig vurdering er det vurdert som det 
beste alternativet for beboere i og utenfor anleggsområdet, og for gjennomføringen av 
byggeprosjektet.   
 
Det anbefales derfor at det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
med visse vilkår. Arealformålet «Friområde» kan benyttes til arealformål «Midlertidig 
anleggsområde» i anleggsperioden på 3 år.  
 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med bygging av studentboliger i Utveien på Kaja, ønsker utbygger å bruke 
friområdet sør for Utveien til en administrativ brakkerigg.  
 
I HTM-Sak 01/19, 24/1-2019, innstilte rådmannen på at det ble gitt tillatelse til etablering 
av brakkeriggen, uten særskilt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Det ble imidlertid vedtatt at det kan tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd 
for Utveien, etter søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. (jf. vedtaket 
punkt 2). Det er nå søkt om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen, jf. søknad 
datert 28/1-2019.   
  
Brakkeriggen er tenkt brukt til administrasjon for byggeprosjektet. Den vil bl.a. romme 
kontorer, møterom, garderober og wc, med et mindre antall parkeringsplasser for 
administrasjonen og besøkende. Parkeringsplass for håndverkerne vil bli etablert på 
selve anleggsområdet. Studentboligene skal være i bruk i anleggsperioden, og det er 
behov for parkeringsplasser og uteareal for dem. Det et også behov for driftsarealer til 
maskiner, utstyr og bygningsdeler. Det skal tas hensyn til eksisterende vegetasjon rundt 
friområdet. Brakkeriggen skal plasseres på en slik måte at den er til minst mulig 
sjenanse for naboer og Kaja barnehage. Friområdet skal tilbakeføres til en bedre 
standard etter endt anleggsperiode.  
 
Det er vurdert tre alternative plasseringer av brakkeriggen på selve anleggsområdet (alt. 
2, 3 og 4), jf. søknaden. Felles for disse, er at brakkeriggen kommer i konflikt med 
infrastruktur (høyspent, vann, varme), behov for parkeringsplasser for studenter og 
håndverkere og behovet for driftsareal. Disse plasseringene vil også gå utover 
eksisterende vegetasjon på anleggsområdet. Skal brakkeriggen plasseres på 
anleggsområdet, vil den måtte flyttes i anleggsperioden. Dette vil gå ut over framdriften 
av byggeprosjektet.  
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. Det kan stilles vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven 
§19-2 første ledd, andre punktum.  
 
 
Vurdering 
Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere, og tilgang til rekreasjons- og 
friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet.  
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål om at kommune vil sikre god tilgang til  
grøntområder (..) og sørge for arealeffektiv bebyggelse som sikrer sammenhengende  
grønnstruktur, jordvern, kulturlandskap og naturverdier. Dette følges opp i  
bestemmelsen §12 Folkehelse, punkt 12.3 «Sammenhengende grønnstruktur skal  
ivaretas og styrkes.»  
 
For å vurdere arealene i kommunen i et slikt perspektiv, er bl.a. friluftsområdene i Ås 
sentrumsområde kartlagt og verdivurdert. Friområdet sør for Utveien er et leke- og 
rekreasjonsområde, og er klassifisert som et A-område (jfr. A, B og C-klasse). Det er et 
bearbeidet lekeareal som brukes som fotballbane mm. Det eies av NMBU og holdes 
vedlike av velforeningen. Verdibegrunnelse er at det er en fotball-løkke som brukes av 
studenter og barn, og det finnes få alternativer til tilsvarende bruk i umiddelbar nærhet. 
 
Friområdet sør for Utveien ligget i nærheten av Åsmåsan og Frydenhaug/Ramlapinnen. 
Åsmåsan er klassifisert som et nærturterreng klasse A. Det er et mye brukt tur- og 
treningsområde for innbyggere i området. Frydenhaug/Ramlapinnen er også klassifisert 
som et nærturterreng klasse A. Det begrunnes med at det er et mye brukt sentrumsnært 
turområde med bålplass og variert skog.  
 
Med den befolkningsveksten og boligbyggingen det nå legges opp til i Ås, er det viktig 
at grønnstruktur ivaretas og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Ås. I de tilfellene 
grønnstruktur brukes til andre formål, er det viktig at det etableres erstatningsareal og 
ny grønnstruktur som er tilgjengelig for allmennheten.  
 
I denne saken søkes det om å bruke et friområde som midlertidig anleggsområde. Det 
er ikke mulig å legge til rette for lignende arealer i nærheten. Rådmannen mener derfor 
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at det er viktig å sikre kvaliteten på og tilgangen til andre friområder/friluftsområder i 
nærheten som Åsmåsan og Ramlapinnen som kan være et alternativ for brukerne av 
friområdet sør for Utveien. Det er særlig viktig i dette tilfellet der anleggsområdet og 
anleggstrafikken vil utfordre bl.a. tilgjengeligheten til alternative friområder.  
 
Med økt antall innbyggere i Ås sentralområde generelt og med økt antall studenter i 
studentboligene spesielt, mener rådmannen det er sannsynlig at behovet for dette 
friområdet vil øke i framtiden. Området bør derfor utvikles og driftes i tråd med den økte 
bruken. Utviklingen av området bør skje i dialog med bl.a. naboer, studentnaboer, 
velforening, NMBU, studentsamskipnaden og kommunen. Dette kan med fordel ses i 
sammenheng med kommunens prosjekt «SMIL-møteplasser» i Ås sentrum. Det har 
som mål å etablere og revitalisere lavterskel møteplasser for barn, unge, seniorer og 
folk flest i bl.a. Ås sentralområde. 
 
Ramlapinnen er et viktig friområde og møteplass for fastboende og studenter. Det 
bærer preg av at det er mye brukt, og skal nå revitaliseres som del av prosjektet «SMIL-
møteplasser». Planlagte tiltak er bl.a. å bygge en gapahuk og oppgradere bålplass og 
benker. Økt antall studentboliger vil med stor sannsynlighet øke bruke av dette området.  
 
På bakgrunn av de ulempene anleggsarbeidet får for beboere og studenter, mener 
rådmannen det er rimelig at utbygger bidrar til å utvikle friområdet etter 
anleggsperioden, og bidrar til å oppgradere Ramlapinnen under anleggsperioden.    
 
Alternativ C1 i miljøoppfølgingsprogrammet legges til grunn for anleggstrafikken, jfr. 
vedtak i HTM 24/1-2019. Her føres anleggstrafikken inn fra fylkesvei 152 via Lyngveien, 
og ut via Utveien og Samfunnsveien. Tiltak for å sikre anleggsveien for syklende og 
gående i området er vektlagt i miljøoppfølgingsplanen. Anleggstrafikken vil ha en slik 
karakter, at det vil være krevende å bruke friområdet sør for Utveien i anleggsperioden. 
Dette har rådmannen forståelse for.  
 
Kommunen kan stille vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 første 
ledd andre punktum. I denne saken kan dispensasjonen gis på vilkår om at:  
 
a. Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål «Friområde». 

Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter anleggsperiodens slutt og 
senest en måned etter siste midlertidig brukstillatelse. Tiltakshaver er ansvarlig for 
istandsettingen. Friområdet skal tilbakeføres med en bedre standard enn dagens. 
Det skal utarbeides en plan for istandsetting av friområdet i dialog med naboer, 
velforening, NMBU og studentskipnaden. Planen skal godkjennes administrativt av 
kommunen.  

b. Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det legges til 
rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden der det evt. er 
behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom hele anleggsperioden. 
Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har varighet utover 
anleggsperioden. 

c. Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet omdisponeres til 
midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i anleggsperioden delvis kan 
erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og for å bedre det samlede tilbudet til 
beboerne i området etter at studentboligene er tatt i bruk. 
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Alle dispensasjoner som berører regionale og statlige myndigheters saksområde skal 
sendes disse for uttalelse før kommunen kan gi dispensasjon. Rådmannen vurderer det 
dithen at denne søknaden ikke berører regionale og statlige myndigheter saksområde i 
nevneverdig grad. Denne saken om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel sendes derfor ikke disse til uttalelse.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljømessige konsekvenser:  
Se vurderingen som helhet.  
 
Alternativ innstilling:  

1. Det gis ikke midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse 
med utbygging av studentboliger i Skogveien. Friområdet kan dermed ikke 
benyttes til midlertidig anleggsplass/brakkerigg. 

2. Det må finnes plass til midlertidig anleggsplass/brakkerigg innenfor planområdet.   
 
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Etter en helhetlig vurdering der det er tatt hensyn til beboere, studenter og utbygger, 
mener rådmannen at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen ser at på kort sikte er ulempene ved å bruke 
friområdet til brakkerigg over en periode på 3 år, større enn fordelene. Men rådmannen 
mener det likevel er grunn til å gi midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen i denne 
saken.  
 
Begrunnelsen for dette er at:   
1. Kommunen har et ansvar for å sikre at dette byggeprosjektet blir gjennomført på en 

mest mulig effektiv måte, med minst mulig belastning for naboer, studenter, brukere 
av de øvrige friområdene og utbygger. 

2. Det søkes om midlertidig dispensasjon for en begrenset periode på 3 år. 
3. Friområdet vil settes i bedre stand etter endt anleggsperiode. 
4. Det stilles vilkår for dispensasjonen som vil:   

a) Sikre at friområdet sør for Utveien istandsettes til en bedre standard enn i dag 
i dialog med brukere og eiere av området.   

b) Sikre tilgjengelighet til andre friområder som kan brukes som erstatningsareal 
for friområdet sør for Utveien. 

c) Bidra til revitalisering av aktuelle friområder som kan brukes som 
erstatningsareal. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven kap. IV og Plan- og 
bygningslovens §1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet om vedtak kom 
fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
 


	Saksutskrift

