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Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg, Utveien 25, friområde. 

 

1. Sammendrag 

Denne klagen gjelder sak 11/19 i Formannskapet i Ås kommune (sak 19/00596-2) Midlertidig 

dispensasjon for plassering av brakkerigg.  

I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for del av Skogveien, har utbygger søkt om 

midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for å kunne plassere en brakkerigg på område som er 

regulert som friområde i kommuneplanens arealdel.  

Rådmannen har belyst saken, hovedutvalg for teknikk og miljø har behandlet saken og avgitt 

innstilling til Formannskapet. Formannskapet har behandlet saken og fattet vedtak. 

Kaja vel klager fordi barn og unge i boligområdet Kaja – dersom dispensasjonsvedtaket blir stående – 

vil miste tilgang til et viktig friareal i nærområdet. Friarealet er etter kommunens egen kartlegging fra 

2017 klassifisert som et A-område (høyeste verdi: svært viktig friområde). Begrunnelsen for 

verdivurderingen er: «Mye brukt fotball-løkke, både av studenter og barn. Få alternativer til 

tilsvarende område i umiddelbar nærhet.»  

Vedtaket om midlertidig dispensasjon gjelder for tre år. Det betyr at et barn i Kaja-området som 

f.eks. er fylt 6 år kan miste tilgangen til dette svært viktige friområdet til vedkommende er fylt 9 år.  

Kaja vels juridiske begrunnelse for klagen er: 

- Rådmannens saksutredning tilfredsstiller ikke krav til at saken må være tilstrekkelig opplyst 

før vedtak fattes, jvf Fvl.§ 17 og Ås kommunes reglementer.  

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

Ettersom saken gjelder søknad om dispensasjon fra vedtatt arealplan, basert på svært mangelfull 

saksbehandling og vedtatt på feil grunnlag ber vi om at klagen gis oppsettende virkning, slik at 

kommunens vedtak om dispensasjon ikke blir gyldig før denne klagen er ferdig behandlet.  
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2.  Krav til dispensasjonsvedtak 

Slik vi forstår plan- og bygningsloven er kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 

19-2 annet ledd krever: 

- Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse må ikke bli 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 

- Det skal legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet 

-  

3.  Rådmannens saksfremstilling – behandling uten søknad om dispensasjon 

Saken ble først fremmet for HTM (i HTM sak 01/19). Her vurderte rådmannen at saken kunne 

behandles uten særskilt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  

Naboer fra Kaja gjorde rådmannen og leder av HTM-utvalget skriftlig oppmerksom på at dette er feil 

bruk av Byggesaksforskriften §4-2 når det gjelder forholdet mellom hvilke tiltak som kan regnes som 

midlertidige tiltak og hvilke tiltak som må behandles som varige tiltak.  

Departementet har etter henvendelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo avklart dette forhold 

nærmere, blant annet når det gjelder midlertidig dispensasjon for oppføring av midlertidige 

brakkerigger, se: 

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/ 

Departementets konklusjon er blant annet: «Skal tiltaket stå mer enn 2 år må imidlertid tiltaket 

omsøkes etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav j og vurderes opp mot plan. […] Det kan imidlertid 

søkes om midlertidig dispensasjon fra både lovens materielle krav og fra plan, jf. pbl. §§ 19-2 og 19-

3.»  

HTM avviste rådmannens vurdering om at saken kunne behandles uten særskilt søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Rådmannen har imidlertid ikke erkjent feil bruk av 

Byggesaksforskriften i første behandling av saken. 

Rådmannen fremmet først saken uten søknad om dispensasjon og har ikke erkjent at dette var feil. 

 

4.  Rådmannens saksfremstilling: pbl §19-2 - To vilkår som begge må være oppfylt  

Saken ble deretter fremmet på ny for HTM i HTM sak 09/19. I denne saksutredningen kan vi ikke se 

at rådmannen foretar den systematiske belysningen av alle forhold som kreves for et 

dispensasjonsvedtak, blant annet de to vilkår som etter pbl § 19-2 begge må være oppfylt. 

Rådmannen sier konkret i sin saksutredning blant annet: 

«Det er ikke mulig å legge til rette for liknende arealer i nærheten. Rådmannen mener derfor 

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 brukere av 

friområdet sør for Utveien.» 
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«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 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.» 

Her er det tydelig at: 

1. Rådmannen erkjenner at hensikten bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig 

tilsidesatt. Derfor må dispensasjonssøknaden avvises  

2. Rådmannen erkjenner dernest at ulempene er større enn fordelene ved dispensasjonen. 

Derfor må dispensasjonssøknaden avvises 

3. Rådmannen forsøker til slutt å etablere avbøtende krav og tiltak som kan bidra til at 

ulempene på lenger sikt kan oppveies. Dette er det ikke anledning til når de to vesentlige 

kravene til en dispensasjonssøknad i utgangspunktet ikke er tilstede 

Rådmannens belysning og vurdering tilfredsstiller ikke krav til dispensasjon etter pbl. 19-2.  

 

5. Rådmannens saksfremstilling: pbl.§ 19-2 - saksbehandlingsregler 

I henhold til Ås kommunes reglement skal rådmannen blant annet: 

«Sørge for at alle saker er forsvarlig utredet i henhold til lov og regelverk og samordne 

saksforberedelse og utredninger i henhold til prinsippet om fullført saksbehandling (…)» 

Som det fremgår av denne klagen tilfredsstiller rådmannens behandling generelt ikke dette kravet. 

Denne saken gjelder spesielt at barn og ungdom mister tilgang til et svært verdifullt friområde i 3 år. 

Likevel innhenter rådmannen hverken uttalelse fra Kaja vel om konsekvensene for barn og ungdom i 

området. Rådmannen har heller ikke fremmet saken for ungdomsrådet i Ås kommune for å innhente 

råd om saken. I Ås kommunes reglementer står (i del 7.9 Ungdomsrådet) 

Oppgaver og ansvar  
Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen.  
Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for barn og unge.  
 
Ungdomsrådet skal alltid 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 kommunikasjons-planer og kulturelle 
tiltak  
• Alle kommunale tiltak som gjelder barn og unge.  

 
Vi kan ikke se at rådmannen følger kommunens saksbehandlingsregler i hht Ås kommunes 

reglementer, da rådmannen ikke innhenter råd fra barn og ungdom og ikke har fremmet saken for 

Ungdomsrådet.  

 

6. Rådmannens saksfremstilling: pbl § 19-2 - dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 

sikkerhet og tilgjengelighet 



I vurderingen av fordeler og ulemper forstår vi loven slik at det slik at det i utgangspunktet er 

fordeler og ulemper for de allmenne interessene som skal avveies, mens økonomiske og 

privatrettslige forhold ikke skal vurderes.  

Rådmannen vektlegger likevel de negative konsekvensene for utbygger ved evt. å måtte benytte et 

av de andre alternativene utbygger har utredet. Det fremheves blant annet at utbygger har behov for 

parkeringsplasser for studenter og håndverkere og at det er uheldig for utbygger om anleggsbrakker 

må flyttes i byggeperioden.  

Samtidig unnlater rådmannen å vurdere de negative konsekvensene av dispensasjonen når det 

gjelder sikkerhet for barn i Kajaområdet. Byggeplassen er utelukkende på nordsiden av Utveien og 

det er etablert en trafikkflyt som sikrer at barn kan ferdes skjermet langs sørsiden av Utveien og slik 

er godt sikret i trafikken.  

Dispensasjonen innebærer at anleggsbrakker likevel tillates lagt på sørsiden av Utveien. Det betyr at 

trafikk fra byggeområdet vil krysse Utveien langt mere enn dersom dispensasjonen ikke var gitt. 

Dette fører til en svekket trafikksikkerhet for områdets barn, som skal gå langs sørsiden av Utveien. 

Rådmannen fremmer privatrettslige og økonomiske argumenter for dispensasjon, men belyser ikke 

dispensasjonens negative konsekvenser for trafikksikkerhet for barn. 

 

7. Formannskapets vedtak 

Formannskapets vedtak viderefører de samme svakhetene som rådmannens saksbehandling. For 

hovedtrekk om klagens på vedtaket vises derfor til ovenstående. I tillegg vil vi peke på følgende: 

Formannskapet skriver blant annet i sitt vedtak: 

«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.» 

Dersom hensynet blir tilsidesatt skal den midlertidige dispensasjonssøknaden avslås. Det er hensynet 

i den midlertidige dispensasjonsperioden, som skal vurderes. Det er ikke relevant at området etter 

den midlertidige dispensasjonsperioden tilbakeføres til friområde. 

Formannskapet skriver også: 

«Friområdet vil i dispensasjonsperioden bli delvis erstattet av et oppgradert friareal på 

Ramlapinnen og området Åsmåsan…» 

Friområdet som barn på Kaja mister er et område som etter kommunens egen verdivurdering fra 

2017 er et svært viktig friområde. Etter kommunens egen verdivurdering er friområdet en «Mye 

brukt fotball-løkke, både av studenter og barn. Få alternativer til tilsvarende område i umiddelbar 

nærhet.». De øvrige arealene som barn i området henvises til er allerede i dag eksisterende 

friområder, men de har helt forskjellig bruksområde.  

Ramlapinnen er en høyde med skog med bålplass. Her er det ikke et åpent friareal som gjør det mulig 

å spille fotball og liknende. Ramlapinnen ligger såpass langt unna bebyggelsen at det ikke er naturlig 

med drop-in bruk, slik det er mulig på friarealet ved Utveien. Endelig vil en «oppgradering» av 

Ramlapinnen med gapahuk medføre at det blir et utfartssted for studenter og ungdom som trenger 

et sted å drikke og feste, og dermed bli enda mindre egnet for barn som ønsker å spille ball.  



Det betyr at det ikke er lagt frem en reell erstatning for friområdet som barn og ungdom i området 

taper. Det betyr igjen at hensynet bak bestemmelsen i arealplanen om friområdet blir tilsidesatt, slik 

at kravet til dispensasjon ikke er tilstede.  

Formannskapet vurderer fordeler og ulemper slik: 

«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.» 

Her gjør Formannskapet samme feil som rådmannen i sin saksutredning. Det skal ikke gjøres en 

vurdering av fordeler og ulemper når hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Da skal søknaden 

avslås. I sin vurdering av fordeler og ulemper gjør Formannskapet deretter den feil at avbøtende 

tiltak (bedre standard etter den midlertidige dispensasjonen) veies opp mot ulempen i selve 

dispensasjonsperioden. Det er fordeler og ulemper i dispensasjonsperioden som skal veies opp mot 

hverandre.  

Formannskapets vedtak viderefører de samme svakhetene som rådmannens saksbehandling, og 

tilfredsstiller ikke krav til dispensasjon etter pbl. 19-2. 

 

Konklusjon 

Kaja vel klager på at Ås kommune har fattet et vedtak som er alvorlig for befolkningen i boligområdet 

Kaja.  

Dersom dispensasjonsvedtaket blir stående vil våre barn og unge miste tilgang til et viktig friareal i 

nærområdet. Friarealet er etter kommunens egen kartlegging fra 2017 klassifisert som et svært viktig 

friområde. Vedtaket om midlertidig dispensasjon gjelder for tre år. Det betyr at et barn i Kaja-

området som f.eks. er fylt 6 år kan miste tilgangen til dette svært viktige friområdet til vedkommende 

er fylt 9 år.  

Den juridiske begrunnelsen for klagen er: 

- Rådmannens saksutredning tilfredsstiller ikke krav til at saken må være tilstrekkelig opplyst 

før vedtak fattes, jvf Fvl.§ 17 og Ås kommunes reglementer.  

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

Ettersom saken gjelder søknad om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan, hvor saksutredningen er 

svært mangelfull og vedtaket åpenbart er fattet på feil grunnlag, ber vi om at klagen gis oppsettende 

virkning, slik at kommunens vedtak om dispensasjon ikke blir gyldig før denne klagen er ferdig 

behandlet.  

 

Med vennlig hilsen 
Kaja vel 
v/styreleder Alf Selnesaunet 
 


