
 

Ås 24.03.2019 

 

Til Fylkesmannen i Oslo og Akershus         

                

Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon i tre år for plassering 

av brakkerigg på friområde syd for Utveien i Ås. 

Klager på at midlertid dispensasjon er gitt for inntil 3 år. Lov og regelverk tilsier at det bare 

kan gis for inntil 2 år. Det vises til: (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-20-1-

bokstav-j-og--20-2-bokstav-c---Tilbakemelding-pa-henvendelse-om-midlertidig-bygning-

konstruksjon-eller-anlegg/id2008989/), fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Kan ikke se at rådmannen har orientert HTM (Hovedutvalget for teknikk og miljø) eller 

Formannskapet i Ås om at midlertidighet er det bare for inntil 2 år, til tross for følgende 

epost brev til rådmannen den 19. januar 2019, som jeg er medunderskriver på:  

«Det vises til rådmannens konklusjon i HTM-sak 19/1 R-311 – Detaljreguleringsplan for del av 

Skogveien – miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg, som skal behandles på møte i 

HTM 24.01.2019. 

I saksutredningen vurderer rådmannen at plassering av et riggområde på et friområde ikke 

krever søknad om dispensasjon etter plb §19-2. Rådmannens begrunnelse er at 

byggesaksforskriftens §4-2 gir hjemmel for å gi fritak for krav til søknad om dispensasjon, når 

det gjelder denne typen midlertidige tiltak. I rådmannens konklusjon står det: 

«Ettersom det anbefalte riggområdet er i direkte tilknytning til byggeområdet, og skal 

etableres som et midlertidig tiltak, vurderes det ikke som nødvendig å søke særegen 

dispensasjon for å etablere tiltaket, i henhold til byggesaksforskriftens § 4-2» 

Slik vi oppfatter lov og regelverk gjelder «midlertidighet» bare inn til to år. Derfor regner vi 

med at dette tiltaket – som har en varighet på 2,5-3 år – krever søknad om dispensasjon 

etter pbl §19-2. Så vidt vi kan se er det dermed ikke dekning for rådmannens tolkning i dette 

tilfellet, og rådmannens konklusjon i HTM-sak 19/1 kan være feil. 

Vi viser til tolkningsuttalelse datert 27.10.2014 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet  

(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-20-1-bokstav-j-og--20-2-bokstav-c---

Tilbakemelding-pa-henvendelse-om-midlertidig-bygning-konstruksjon-eller-

anlegg/id2008989/)  

 Slik vi forstår departementets tolkningsuttalelse understreker departementet at begrepet 

«midlertidig» bare gjelder for brakker som ikke skal stå mer enn 2 år, og at selv plassering i 
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mer enn 2 måneder kan være søknadspliktig slik som det fremgår av følgende sitat fra 

tolkningsuttalelsen: 

«I pbl. §§ 20-2 og 20-3 er det gitt særskilte unntak fra hovedregelen i pbl. § 20-1. Dersom 

tiltaket skal plasseres inntil 2 måneder, er det i pbl. § 20-3 andre ledd gjort et unntak fra 

kravet om søknadsplikt og bruk av ansvarlig foretak. Det er også gjort et særlig unntak for  

anleggsbrakker som skal plasseres i direkte tilknytning til bygge- og anleggstomt, se pbl. § 

20-3 tredje ledd og byggesaksforskriften (SAK) § 4-2 første ledd bokstav a. Skal tiltaket 

plasseres for en periode  fra 2 måneder og inntil 2 år, er tiltaket søknadspliktig, men uten 

krav om bruk av foretak med ansvarsrett, jf. Pbl § 20-2 bokstav c.» (fra tolkningsuttalelsen, 

avsnitt 1.1. Hjemmelsgrunnlag). 

Og 

«Det er først og fremst varigheten av plasseringen av tiltaket som er avgjørende for om det 

kan anses som midlertidig eller varig. Dersom et tiltak, som er ment å være midlertidig blir 

stående mer enn 2 år, som er et vilkår etter pbl. § 20-2 bokstav c, regnes det som et varig 

tiltak som krever full søknad og bruk av foretak med ansvarsrett, jf. Pbl. § 20-1 første ledd 

bokstav j. Se i denne forbindelse Ot. Prp. Nr. 45 (2007-2008) kapittel 6.5.8 Særlig om 

midlertidige tiltak: Departementet vil presisere at tiltak som står over to år anses som 

permanente, slik at tiltakene i tilfelle må behandles som ordinære permanente tiltak etter § 

20-1, jf. § 20-2.» (fra tolkningsuttalelsen, avsnitt 1.2 Skillet mellom varige og midlertidige 

tiltak).» 

Departementet oppsummerer slik: 

«Departementet gjør oppmerksom på at det i forbindelse med søknad om plassering av tiltak 

som skal stå lengre enn 2 år, kan søkes om midlertidig dispensasjon fra lovens materielle, 

herunder også tekniske krav samt fra plan dersom dette er nødvendig, jf. Pbl. §§ 19-2 og 19-

3. « (fra tolkningsuttalelsen, avsnitt 1.3. 1.3. Formålet med unntak for midlertidige tiltak).  

Vi regner med at rådmannen vil klargjøre sin vurdering av dette forholdet nærmere overfor 

HTM i god tid før møtet 24.01.2019.  

Vi ber om å få kopi av rådmannens eventuelle klargjøring overfor HTM.» 

Jeg har ikke fått kopi av en slik klargjøring. 

I møte i HTM 24.01.2019 ble det vedtatt: «Det kan tillates etablert kontor- og brakkerigg i 

friområdet syd for Utveien, etter søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.»  

Rådmannen gav følgende innstilling til møtet i HTM 07.03.2019: «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.» I begrunnelsen 

fra rådmannen står det: «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.» På møtet i HTM 07.03 ble det fra Plan- og utviklingssjefen orientert muntlig om at 



setningen «Rådmannen ser at på kort sikte er ulempene ved å bruke friområdet til 

brakkerigg over en periode på 3 år, større enn fordelene», var en skrivefeil. I rådmannens 

skriftlige vurdering til møte i HTM 7.3 og til møte i Formannskapet 13.3 står det: 

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.» 

HTM vedtok 07.03 mot stemmene til Frp og SV: «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.»   

Identisk med Rådmannens innstilling og flertallet i HTM, vedtok Formannskapet den 

13.03.: «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.» SV stemte for «Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel», deretter stemt 

V og SV for «Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for det tredje og 

siste året av anleggsperioden. De to første årene etableres brakkeriggen inne på 

byggeområdet.» og MPG, V og SV stemte for «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.» 

Arbeidet med opparbeidelse til brakkerigg og parkering startet tirsdag 19.3. Protokoll for 

vedtaket i formannskapet forelå først den 21.3. Den 19.3 om kvelden sendte jeg følgende 

til rådmannen i Ås: 

«Til rådmannen med gjenpart til ordfører, leder av HTM og Ås avis. 

Selvtekt på friområdet Utveien fotballbane, bør stoppes. 

Per 19. mars foreligger det ingen protokoll fra formanskapetes behandling av midlertidig 

omgjør av friområdet Utveien fotballbane, til parkering og brakkerigg. Men i dag 19. mars 

startet en gravemaskin jobben med å gjøre fotballbanen om til tomt for brakkerigg og 

parkering. 

I rådmannen innstilling til formannskapets møte 13.3 står det: 



«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.» 

Ber om at arbeidet med omgjøring av friområde til brakkerigg og parkering stoppes inntil 

fylkesmannen har behandlet kommende klage.  

Med hilsen fra nabo til fotballbanen 

Trygve Roll-Hansen 

Mobil 90279053» 

I rådmannens framlegg til formannskapsmøtet 13.3 står det: «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.  … Vedtaket trer i kraft etter 

klagefristens utløp.» Jeg har ikke mottatt noe brev fra kommunen per 24. mars.   

 Med hensyn på plassering av Bakkeriggen var det fire alternativer. De tre andre er på 

selve anleggsområdet.  Jeg påpekt i 2017, at med tre ganger så mange boenheter per 

arealenhet som for studentbyen Moholt i Trondheim, ville husene med samme grunnflate 

per tomtearealet, bli tre ganger så høye. Direktøren for Studentsamskipnaden var sterkt 

uenig. Han har fremmet høy utnyttelse i Studentbyen og omdisponeringen av friområde til 

brakkerigg og parkering. Han deltok i formannskapsmøte 13.3 for Ap, men et enstemmig 

formannskap vedtok at han måtte fratre ved behandling av omdisponeringen. 

Viktig at en har friområder hvor det er mulig med uorganisert sport og lek både for barn og 

studenter. Omdisponering av løkka og friområdet til brakkerigg og parkering, på grunn av 

kompakt utbygging, fryktes å kunne føre til liknende vedtak ved kommende kompakte 

blokkutbyggelser i Ås. 

Jeg klager på at den eneste løkka stor nok til fotball, innen et større område, blir 

omdisponert til brakkerigg og parkering for inntil 3 år.  

 

Med vennlig hilsen fra 

Trygve Roll-Hansen 

Høgskoleveien 32, 1433 Ås 

Mobil 90279053 


