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Ås, 13.06.2018 
 

 
Kjetil Barfelt 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no   
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 
Orientering  
Leder for plan og utbygging Ellen Grepperud orienterer om  
R-305 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 fra 
Meierikrysset til Ås sentrum.  
 
 
 
Delegerte vedtak 
5/18 14/00237-43 Delegerte vedtak byggesak 16.05.2018-10.06.2018 
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Saker til behandling  

HTM-50/18 
Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 
distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon fra regulerte 
høydebegrensninger 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/00293-177 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 50/18 21.06.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Hovedutvalg for 
teknikk og miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra regulert kotehøyde 135 
moh. innenfor bestemmelsesområde #4 for utvidelse av bygg F 
(shippingdelen) i retning nord.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 135 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#4 for tekniske rom på tak bygg H (administrasjonsbygget).  

3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#6 for økt høyde på bygg D og E (lagerhallen).  

4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#6 for økt høyde på bygg C (lagerhallen).  

5. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#6 for utvidelse av bygg B på 0,47 meter retning sør.  

 
Ås, 11.06.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon 
2. Søknad om endringstillatelse 
3. Fasadetegninger terminal 
4. Fasadetegninger bygningskropp øst 
5. Fasadetegninger administrasjonsbygg 
6. Situasjonskart 
7. Illustrasjon bygg F (shipping) - Utvidelse 
8. Illustrasjon bygg H (administrasjon) - Teknisk rom på tak 
9. Illustrasjon bygg C, D og E (lager) - Heving av tak 
10. Illustrasjon utvidelse bygg B  
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11. Delegert vedtak om utvidelse av bestemmelsesområde #5 
11.1 Plankart, revidert 16.03.2017 
11.2. Planbestemmelser, revidert 31.03.2017 
11.3. Varselbrev  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker: Sweco Norge AS  
Tiltakshaver: Login Vinterbro AS 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at samtlige av dispensasjonssøknadene for overskridelser i 
høyder bør avslås fordi det ikke foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler som taler 
for at dispensasjon bør innvilges i denne saken. 
 
På dette grunnlag anbefaler rådmannen at HTM avslår søknaden med hjemmel i pbl. 
§ 19-2. 
 
Fakta i saken: 
Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark, plan R-284, ble vedtatt av 
kommunestyret 25.05.2016. Ansvarlig for reguleringsplanen var NHP Eiendom AS, 
på vegne av Login Vinterbro AS. 
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for nytt distribusjonssenter som skal betjene Rema 
1000 sine dagligvarebutikker i Norge. Bygget består av lager- og industribygg med 
tilhørende kontorer. 
 
Eiendommen er i reguleringsplanen oppdelt i bestemmelsesområder for kotehøyder:  

 Bestemmelsesområde #4: Maks tillatt kotehøyde 135 moh.  
 Bestemmelsesområde #5: Maks tillatt kotehøyde 146 moh.  
 Bestemmelsesområde #6: Maks tillatt kotehøyde 143 moh.  
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Plankart reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, plan R-284 

Rema 1000 er nå i gang med oppføring av distribusjonssenteret. Rammetillatelse ble 
innvilget 07.04.2017 og siste igangsettingstillatelse for bygningskroppen ble innvilget 
25.04.2018. Ansvarlig søker i byggesaken er Sweco Norge AS på vegne av 
tiltakshaver Login Vinterbro AS. 
 
Nærmere om omsøkte endringer: 
I byggeprosessen har det oppstått behov for endringstillatelse (vedlegg 1-6). Blant 
annet søkes det om utvidelse av bygg F (shippingdel) i retning øst, etablering av 
tilbygg i sør (ny trafostasjon), og utvidelse av bygg G (miljøstasjon) i nord. Disse tre 
forholdende er ikke avhengig av dispensasjon og vil derfor bli behandlet delegert. 
  
 
 

 
Utvidelse bygg F (shippingdel) retning øst 
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Tilbygg i sør – Ny trafo 

 
 
 
 
 
 
 

  
Utvidelse av bygg G (miljøstasjon) 

 
Øvrige fem endringer er imidlertid avhengig av dispensasjon og vil i det følgende bli 
nærmere beskrevet: 
 
Dispensasjon 1 (vedlegg 7): 
I tillegg til å utvide bygg F (shippingdelen) i retning øst, søkes det også om å utvide 
denne delen i retning nord (se rød markering nedenfor). Gesimshøyde for samtlige 
utvidelser av bygg F vil bli tilsvarende øvrige deler av bygg F, følgelig på kote 143 
moh.  
Utvidelsen av bygg F i retning nord innebærer at bygg F vil strekke seg inn i regulert 
bestemmelsesområde #4, med maks tillatt kotehøyde på 135 moh. Tiltaket vil få en 
kotehøyde på 143 moh., og er følgelig avhengig av dispensasjon. 
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Utvidelse bygg F (shippingdel) retning nord (se også vedlegg 7) 

 
Dispensasjon 2 (vedlegg 8): 
Det søkes om oppføring av tekniske rom på tak av bygg H (administrasjonsbygget) 
(se orange markering nedenfor). Denne delen dekkes også av bestemmelsesområde 
#4 med regulert kotehøyde på 135 moh. Gesims tekniske rom vil få kotehøyde 138,8 
moh. og er følgelig avhengig av dispensasjon.  

 
Tekniske rom på tak bygg H (administrasjon) (se også vedlegg 8) 

 
Dispensasjon 3 og 4 (vedlegg 9): 
Bygg D og E (lagerhall) ønskes hevet med 0,3 meter, følgelig til kote 143,3 moh (se 
rød markering nedenfor). Videre ønskes bygg C hevet med 0,7 meter, følgelig til kote 
143,7 moh (se blå markering under). Bygg C, D og E dekkes av 
bestemmelsesområde # 6 med maks tillatt kotehøyde på 143 moh. Endringen er 
altså avhengig av dispensasjon. 
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Heving av tak bygg C, D og E (se også vedlegg 9) 
 

Dispensasjon 5 (vedlegg 10: 
Siste omsøkte endring er utvidelse av bygg B i retning sør. Utvidelsen vil medføre at 
0,47 meter av bygg B, med kotehøyde 146 moh, vil strekke seg over i 
bestemmelsesområde #6, hvor maks tillatt kotehøyde er 143 moh. Utvidelsen er 
følgelig avhengig av dispensasjon. 
 
 
 
 
 
 

 
Utvidelse bygg B (se også vedlegg 10) 

 
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Utvidelsen av bygg F begrunnes med at shippingdelen må økes i volum. Søker viser 
til at shippingdelen i hovedsak er prosjektert lavere enn høydebegrensningen i 
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bestemmelsesområde #5. Arealet vil ikke strekke seg lengre inn i 
bestemmelsesområde #4 enn det som er nødvendig for funksjonen. 
 
Den funksjonelle begrunnelsen ved å flytte teknisk rom for administrasjonen opp på 
taket, er grunnet rasjonelle føringsveier for til-luft og avtrekk. Dette begrunnes videre 
med lengde og antall bend på strekkene, samt at man slipper å krysse en 
seksjoneringsvegg med flere kanaler enn nødvendig. 
 
Stein Ove Holm i GK Inneklima skriver følgende: 
«Opprinnelig var det tenkt at teknisk rom for kontorbygget skulle plasseres på en 
mesanin innenfor shippingområdet. Dette er en svært lite hensiktsmessig løsning; 
- Det vil være brannteknisk utfordrende å krysse en seksjoneringsvegg samt at 
mange av rommene blir borte fordi kanalene inn i bygget tar mye plass før vi får 
fordelt kanalene til sjakter.  
 
Det samme gjelder rommene mellom teknisk rom på mesanin, og kontorbygget. Det 
er blitt fremmet en løsning med å plassere teknisk rom på tak over Receiving del G. 
Da må vi i så fall føre 4 stk. ø800 + 2 stk. Ø630 fra tak del G og opp på tak til 
kontorbygg Adm. Dette må kasses inn. En slik innkassing vil få en dimensjon på ca. 
2,5m x 3,5m. Dette vil både skjemme bygget, og høydemessig vil det ta omtrent like 
mye plass som et teknisk rom. Dette vil også vanskeliggjøre føringer til sjakter 
ettersom vi må ha utsparinger i taket, med fare for fremtidige lekkasjepunkter.  
 
Et vesentlig argument, er at vi i tillegg til så lange og krevende føringer, vil få store 
problemer med å opprettholde valgte SFP faktor på 1,5. Dette vil gå ut over både 
energiforbruk og miljøkrav i prosjektet. Også her kan det bli problemer med 
seksjoneringsvegger. Vegger med krav EI 120 eller høyere skal i utgangspunktet 
ikke ha utsparing for kanaler. 
 
- Begge disse alternativene vil utfordre høyde i den etasjen kanalene føres inn i 
bygget, og vi vil få store problemer med himlingshøyde i føringssonene fram til 
sjakter. Det vil dermed ikke være mulig å ha ø800 kanaler over himling. 
Teknisk rom på taket av kontorbygget vil være nødvendig for at føringsveier blir 
rasjonelt løst. Dette vil få innvirkning på energiforbruket som blir lavere i forhold til de 
andre alternativene. Løsningen med teknisk rom på taket medfører heller ikke 
kryssing av seksjoneringsvegger (hvilket er brannteknisk utfordrende). 
Kanaldimensjonen i hovedføringsveier vil også bli redusert.» 
 
Den funksjonelle begrunnelsen for å heve bygg D og E 0,3 meter, og heve bygg C 
0,7 meter beror på miljøhensyn. Dersom dispensasjon innvilges vil man unngå å 
måtte kappe den øverste rekken med fasadeplater. Søker viser til at dette estetisk vil 
være en penere løsning og skape et mer helhetlig uttrykk sammenlignet med dersom 
den øverste rekken fasadeplater må kappes.  
 
Utvidelse av bygg B, med kotehøyde 146 moh, begrunnes med behov for 
bygningstekniske løsninger for bærende konstruksjoner.  
Søker viser til at kommunen den 21.03.2017 fattet delegert vedtak om mindre 
endring av reguleringsplanen (vedlegg 11). Endringen innebar at 
bestemmelsesområde #5, med maks tillatt kotehøyde på 146 ble utvidet med seks 
meter (tre meter mot nord og tre meter mot sør). Omsøkt endring er i tråd med dette 
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vedtaket med unntak av 0,47 meter som strekker seg over i bestemmelsesområde #6 
retning sør.  
 
Ansvarlig søker konkluderer med at omsøkte endringer kun gir mindre 
høydeoverskridelser enn det reguleringsbestemmelsene med tilhørende plankart 
angir. Søker mener derfor at hensynet bak regulerte høydebegrensninger ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt. Videre viser søker til at fordeler knyttet til funksjonalitet, estetikk 
og sikker utforming klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannens vurdering av søknaden:  
Dispensasjonssøknaden vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
             «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Det legges altså opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak regulerte 
høydebegrensninger tillegges stor vekt. 
 
Hensynet bak regulerte høydebegrensninger kan i noen grad variere, men 
begrunnes generelt med områdetilpasning og for å begrense naboers reduserte sol- 
og utsiktsforhold. Byggehøyder sørger også for at ny bebyggelse gjennomføres 
innenfor visse rammer og i tråd med estetiske hensyn. 
 
I denne saken er det tale om et bygg med et bebygd areal (BYA) på ca. 53.224 m2. 
Dette gjør saken spesiell da omsøkte justeringer blir forholdsvis små om man 
vurderer saken i en større sammenheng.  
 
Det er kun den nordlige delen av shippingutvidelsen (ca. 12 meter mot nord) som blir 
synlig fra øst og E18, da øvrige deler av bygg F har en høyere bygningsdel bak seg. 
Når byggets lengde mot øst er på ca. 385 meter, blir omsøkte 12 meter nokså 
beskjedent og anses etter rådmannens syn ikke for å påvirke omgivelsene i særlig 
grad.  
 
Omsøkte tekniske rom på bygg H vil, sett fra øst, plasseres foran shippingutvidelsen 
og vil derfor også smelte inn i byggets fasade for øvrig.  
 
En heving av bygg D og E på 0,3 meter og heving av bygg C på 0,7 meter fra 
opprinnelig godkjent gesimshøyde kan heller ikke vurderes som vesentlig i den store 
sammenheng. Det samme gjelder utvidelsen av bygg B. Disse endringene vil trolig 
ikke få merkbar innvirkning på omgivelsene, tatt i betraktning at denne delen av 
bygget opprinnelig har en gesimshøyde på 25 meter. Overskridelsen må på dette 
grunnlag regnes som beskjeden.   
 
På dette grunnlag er rådmannen av den oppfatning at hensynene bak regulerte 
høydebegrensninger ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges for 
disse forhold.  
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Vilkårene for å få innvilget dispensasjon etter pbl. § 19-2 er kumulative, det vil si at 
samtlige vilkår i bestemmelsen må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne 
innvilges. Det er altså ikke tilstrekkelig at hensynene bak regulerte 
høydebegrensninger ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å innvilge 
dispensasjon må i tillegg være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, 
det må altså foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler for at dispensasjon skal 
kunne innvilges.  
 
Kommunen må altså foreta en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må 
vurderes opp mot de konkrete ulempene. Det er i hovedsak de samfunnsmessige 
hensyn (allmenne interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter 
som her tillegges vekt, og som må avveies når fordeler og ulemper skal vurderes. 
 
Utvidelsen av bygg F (shippingdelen) begrunnes med at denne må økes i volum da 
det er behov for mer plass. Rådmannen kan se dette behovet men vurderer det i 
dispensasjonssammenheng som et noe tynt argument. Rådmannen mener dette 
burde vært forutsett på et tidligere tidspunkt. Som søker peker på er største delen av 
shippingbygget prosjektert lavere enn høydebegrensningen i bestemmelsesområde 
#5, følgelig har man mer å gå på innenfor dette området.  
 
Rådmannen har vanskelig for å se hvorfor man har strukket shippingdelen inn i 
bestemmelsesområde #4 når man fortsatt har areal til disposisjon innenfor 
høydebegrensningen i bestemmelsesområde #5.  
 
Det er heller ikke et ukjent fenomen at endringssøknader for tekniske oppbygg på tak 
innsendes etter at bygget i utgangspunktet er ferdig prosjektert og det er innvilget 
rammetillatelse. Rådmannen mener dette er en uting. Rådmannen har forståelse for 
de funksjonelle og økonomiske fordelene ved å flytte teknisk rom for 
administrasjonen opp på taket, men også dette burde etter rådmannen syn vært 
forutsett langt tidligere. Fordelene knyttet til tiltaket kan heller ikke anses for å ivareta 
samfunnsmessige interesser i særlig grad. Tidlig planlegging av tekniske rom gir den 
fordelen at man får gode og funksjonelle løsninger som også er i tråd med gjeldende 
reguleringskrav. 
 
Søknaden om heving av bygg C, D og E er i hovedsak begrunnet med fordeler 
knyttet til mindre kapp av plater. Rådmannen mener disse fordelene ikke kan 
tillegges spesielt mye vekt i denne sammenheng. Rådmannen vurderer at denne 
problemstillingen burde vært forutsett på et tidligere tidspunkt slik at man hadde fått 
mulighet til å vurdere størrelsen på fasadeplatene i tråd med høydebegrensningen 
under prosjekteringen. Anførte fordeler kan heller ikke anses for å kunne ivareta 
overordnede samfunnsmessige interesser.  
 
Når det gjelder utvidelsen av bygg B så fattet kommunen delegert vedtak om endring 
av reguleringsplanen den 21.03.2017. Endringen innebar en utvidelse av 
bestemmelsesområde #5 med til sammen 6 meter (tre meter i sør og tre meter i 
nord).  
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Kart utvidelse av bestemmelsesområde #5. 

 
Den nå omsøkte utvidelsen av bygg B medfører at bygg B vil strekke seg ytterligere 
0,47 meter ut over allerede godkjent utvidelse på tre meter. Rådmannen er forundret 
over at man ikke forutså dette da man søkte om reguleringsendring i mars 2017, og 
vurderer dette som uheldig. 
 
Rådmannen ser fordelene knyttet til å løse byggtekniske utfordringer, men vurderer 
likevel ikke dette som kvalifiserte fordeler i dispensasjonssammenheng. Rådmannen 
mener man her må foreta ny prosjektering og finne løsninger som er i tråd med de 
begrensninger som følger av gjeldende regulering.  
 
Dette byggeprosjektet har siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt vært gjenstand 
for flere endringer, både mht. vei og atkomst, bestemmelsesområder for høyder, 
sykkelparkering, blågrønn faktor m.v. Rådmannen slutter seg til at endringene har 
forbedret prosjektet, men vurderer at den nå innsendte dispensasjonssøknaden er et 
klart tegn på svikt i forberedende arbeider og planlegging. Rådmannen mener 
behovet for endringer burde vært forutsett på et tidligere tidspunkt slik at det hadde 
blitt fanget opp allerede i opprinnelig reguleringsplan.  
 
Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark ble vedtatt av kommunestyret 
25.05.2016, den er styrende i området og er av nyere dato. Formålet med denne er, 
som i alle planer, å skape langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling 
innenfor planområdet. Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, som før 
den vedtas går gjennom omfattende demokratiske prosesser. En dispensasjon fra 
denne planen vil derfor alltid kunne bidra til å undergrave planens styringsverdi. 
 
Søknad om dispensasjon fra så ferske reguleringsplaner som i denne saken 
vurderes generelt som svært uheldig. Det var stort politisk fokus på byggets høyder 
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da reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro Næringspark var under behandling, og 
rådmannen vurderer at kommunen allerede har strukket seg langt på dette området.  
 
Rådmannen finner også grunn til å påpeke av område BN2 i reguleringsplanen, 
naboeiendommen gnr./bnr. 104/27, foreløpig ikke er bebygget. En dispensasjon i 
denne saken vil følgelig kunne skape presedensvirkninger i andre fremtidige saker 
innenfor samme planområde.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der ansvarlig søkers begrunnelse er 
veiet opp mot de hensyn regulerte høydebegrensninger er ment å ivareta. 
 
Rådmannen mener at hensynene bak regulerte høydebegrensninger nok ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjoner innvilges i denne saken, men vurderer at 
det ikke foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler som må veie tyngre enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
På dette grunnlag anbefaler rådmannen at HTM avslår søknaden med hjemmel i pbl. 
§ 19-2. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. forvaltningslovens 
kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
vedtaket ble meddelt partene.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjon avslås: 
Ingen 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
 
 
 
Alternativ innstilling:  

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Hovedutvalg 
for teknikk og miljø (HTM) dispensasjon fra regulert kotehøyde 135 moh. 
innenfor bestemmelsesområde #4 for utvidelse av bygg F (shippingdelen) i 
retning nord. Gesims ny del bygg F vil få kotehøyde som resten av bygg F, 
følgelig 143 moh.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM dispensasjon 
fra regulert kotehøyde 135 moh. innenfor bestemmelsesområde #4 for 
tekniske rom på tak bygg H (administrasjonsbygget). Gesims tekniske rom 
vil få kotehøyde 138,8 moh.  

3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM dispensasjon 
fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde #6 for økt 
høyde på bygg D og E (lagerhallen). Gesims bygg D og E vil få kotehøyde 
143,3 moh. 
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4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM dispensasjon 
fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde # 6 for økt 
høyde på bygg C (lagerhallen). Gesims bygg C vil få kotehøyde 143,7 
moh. 

5. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor 
bestemmelsesområde #6 for utvidelse av bygg B på 0,47 meter mot sør.  

 
 
HTM’s begrunnelse:  
Rådmannen mener at hensynene bak regulerte høydebegrensninger ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjoner innvilges fordi: (fyll inn) 
 
Følgende fordeler vurderes for å veie tyngre enn ulempene: (fyll inn) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. forvaltningslovens 
kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
vedtaket ble meddelt partene.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden innvilges: 
Ingen 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-51/18 
Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Oppført brygge - Dispensasjon 
fra regulert byggegrense og byggeforbudet i strandsonen 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  17/03186-18 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 51/18 21.06.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalget for teknikk 
og miljø søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 vedrørende byggeforbudet langs sjø, 
og regulert byggegrense for å oppføre brygge på 25,5 m2.  
 
Det tillates å reetablere og vedlikeholde landdelen av bryggen innenfor den 
opprinnelige bryggens areal. 
 
Begrunnelse framkommer i saksutredningen. 
 
Ås, 08.06.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Dispensasjonssøknad 
Vedlegg 2 - Tegning 
Vedlegg 3 - Situasjonsplan 
Vedlegg 4 - Fylkesmannens uttalelse 
Vedlegg 5 - Brev fra Ås kommune om redegjørelse for oppført brygge 
Vedlegg 6 - Redegjørelse fra tiltakshaver 
Vedlegg 7 - Svar fra kommunen ang. redegjørelse 
Bilde 1 - Oppført brygge, besiktigelse 16.03.2017 
Bilde 2 - Utstikkende del, besiktigelse 16.03.2017 
Bilde 3 - Fundament, besiktigelse 16.03.2017 
Bilde 4 - Oppført brygge 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Tiltakshaver 
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 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen  
 
 

Saksutredning: 
Sammendrag: 
Kommunen mottok den 01.03.2018 søknad om dispensasjon fra regulert 
byggegrense og byggeforbudet i 100-metersbeltet for oppføring av brygge. 
Bakgrunnen for søknaden er at kommunen i forbindelse med søknad om 
dispensasjon for oppføring av flytebrygge på eiendommen ble oppmerksom på at en 
eksisterende brygge på tomten er blitt revet og ny brygge er oppført. Det søkes nå 
om etterhåndsgodkjenning av den oppførte bryggen. 
 
Saken er sendt til uttalelse hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som overordnet 
fagmyndighet. Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100-metersbeltet. 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen for 
oppføring av flytebrygge, vår ref. 17/00926, ble Ås kommunes bygningsmyndigheter 
oppmerksomme på at en eksisterende brygge på den aktuelle eiendommen var blitt 
revet og ny brygge oppført uten at denne var omsøkt og godkjent av kommunen.  
 

Tidligere brygge     Omsøkt brygge 

Skråbilde tatt 19.08.2013    Skråbilde tatt 11.08.2016 
 
Søknad om dispensasjon for flytebryggen ble innvilget av HTM i møte 02.11.2018.  
 
Tiltakshaver ble bedt om å redegjøre for oppføringen av bryggen på eiendommen. 
Tiltakshaver har opplyst at bryggen ble oppført i den tro at tiltaket var å anse som en 
reparasjon av den eksisterende bryggen på tomten.  
 
Da den eksisterende bryggen ble revet og den nye bryggen oppført i en annen form 
og størrelse er bryggen å anse som et nytt tiltak og krever søknad om dispensasjon 
fra regulert byggegrense og byggeforbudet i strandsonen. 
Kommunen mottok den 01.03.2018 søknad om tillatelse til oppføring av brygge med 
søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet og regulert 
byggegrense. Bryggens størrelse er 25,4 m2. Ut ifra måling på stedet er den 
opprinnelige bryggens areal utvidet med ca. 8 m2 som utgjør delen av bryggen som 
stikker ut over vannet. I tillegg ser bryggen ut til å være utvidet noe innover land. 
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Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for et område ved strandengveien (R-235) 
med arealformål fritidsbebyggelse. Vedtatt i kommunestyret 27.02.2008. 
 
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden og tiltaket i medhold av pbl. 
§19-1 jf. 21-3, og det er ikke innkommet merknader. 
 
Søkers begrunnelse: 
Søker skriver at bryggen som tidligere lå på eiendommen var gammel og var blitt 
endret og reparert flere ganger. Bryggen var laget av stener, betong og en utstikker 
som fikk dekke om sommeren. Betongen forvitret slik at utstikkeren ikke lenger var 
festet i betongen og bryggen ble ansett som farlig å bruke. Da det i 2005 ble gitt 
tillatelse til å oppføre flytebrygge på eiendommen mente søker at de hadde tillatelse 
til å reparere bryggen. Derfor søkes det nødvendige dispensasjoner først i ettertid nå. 
 
Søker mener at bryggen ikke endrer på allmennhetens mulighet for tilgang til og 
ferdsel i strandsonen. Videre pekes det på at kystveien går i Strandengveien og 
ferdsel over deres eiendom er begrenset på grunn av bratt terreng. 
 
Videre peker søker på at bryggen ikke er vesentlig større enn den tidligere bryggen. 
Den gamle utstikkeren som er fjernet var på ca. 6 m2. Søker mener at Bunnefjorden 
er så bred på det aktuelle stedet at båttrafikken ikke påvirkes av bryggen. 
 
Søker legger til at med ny brygge og flytebrygge som det allerede er gitt tillatelse til 
får de som eiere bedre tilgjengelighet til sjøen og en tryggere brygge. 
Oppsummert mener søker at fordelen ved å innvilge dispensasjon er større enn 
ulempene da verken allmennhetens tilgang til sjøen, naturverdier eller 
rekreasjonsverdier berøres. Søker mener videre at løsningen på en skånsom måte 
ivaretar de verdier 100-metersbeltet er ment å ivareta.  
 
Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden: 
Ansvarlig søker opplyser at bryggen ble bygget i den tro at tiltaket var i henhold til 
tillatelse til flytebrygge gitt i 2005, Sak 05/01728. Tillatelsen hadde imidlertid en 
gyldighet på tre år og ut ifra skråfoto datert 19.08.2013 fremgår det at endringene er 
gjort etter dette og derfor skulle vært omsøkt. Da området ble regulert i 2008 er 
reglene som gjelder for området er blitt skjerpet siden tillatelse ble gitt i 2005. 
 
I saker berørt av byggeforbudet i strandsonen skal saken sendes til uttalelse til 
Fylkesmannen som overordnet fagmyndighet. I denne saken fraråder  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus at det gis dispensasjon. Deres vurdering er 
at tiltaket vil være i strid med nasjonale og regionale føringer for forvaltning av 
strandsonen. Fylkesmannens vurdering er førende for kommunens avgjørelse. 
 
Kommunen har forståelse for at eldre brygger må vedlikeholdes og sikres, men 
mener at den omsøkte bryggen ikke kan anses som en erstatning av den forrige 
bryggen da den har en annen form og størrelse. 
Formålet med byggeforbudet i strandsonen jf. pbl. § 1-8. er å sikre at hensynet til 
allmennhetens ferdselsmuligheter og leveområder for planter og dyr ivaretas ved å 
begrense privatisering ved videre utbygging. Videre skal byggeforbudet sikre 
forutsigbarhet for grunneiere og myndigheter. 
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Området ble regulert i 2008 og et av formålene med reguleringsplanen var å 
begrense nye tiltak i strandsonen. Dette reflekteres i regulert byggegrense mot sjøen. 
Både nye tiltak og utvidelse av tiltak i strandsonen vil føre til at området vil fremstå 
som ytterligere privatisert. 
 
Som også Fylkesmannen påpeker strekker den omsøkte bryggen seg i mindre grad 
utover sjøen enn den tidligere bryggen. Den vil derfor ikke øke den privatiserende 
virkningen på arealet på sjøen i vesentlig grad. På den annen side har den omsøkte 
bryggen et betydelig større areal over land enn tidligere og fremstår som mer 
fremtredende i landskapet. Slik Fylkesmannen også bemerker, vil den omsøkte 
bryggen derfor føre til at strandlinjen fremstår som mer privatisert.  
 
Eiendommens karakter med bratt terreng ned mot vannet, samt det faktum at det alt 
er gitt dispensasjon for oppføring av flytebrygge på eiendommen gjør at 
allmennhetens tilgjengelighet til strandlinjen på eiendommen allerede er begrenset.  
Likevel er faren for presedens, som også Fylkesmannen viser til, en viktig faktor som 
tilser at det ikke bør gis dispensasjon for tiltaket. Det er kartlagt at det er flere brygger 
i området som ikke er omsøkt og det er stort press på arealene i strandsonen i dette 
området. Presedenshensynet tillegges derfor stor vekt. 
 
Kommunen har forståelse for at tiltakshaver ønsker en større brygge, men vektlegger 
ikke dette hensynet da dispensasjonssøknaden i hovedsak skal vurderes ut ifra 
overordnede, samfunnsmessige hensyn.  
 
Rådmannen finner at hensynet bak reguleringsbestemmelsen og hensynet i lovens 
formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt og at ulempene ved å gi dispensasjon er 
større enn fordelene. Rådmannen anbefaler å avslå søknad om dispensasjon for den 
omsøkte bryggen. Kommunen kan tillate at bryggens landdel reetableres innenfor 
arealet til den opprinnelige bryggen. 
 
Konklusjon: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår hovedutvalget for teknikk og 
miljø søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 vedrørende byggeforbudet langs sjø og 
regulert byggegrense for å oppføre brygge på 25,5 m2. 
 
Det tillates å reetablere og vedlikeholde landdelen av bryggen innenfor den 
opprinnelige bryggens areal. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Vurdert av Fylkesmannens miljøvernavdeling i uttalelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Hovedutvalget for teknikk 
og miljø (HTM) dispensasjon fra regulert byggegrense og pbl. § 1-8 vedrørende 
byggeforbudet langs sjø for å oppføre brygge på 25,5 m2. HTM finner at hensynet 
bak reguleringsbestemmelsen og hensynet i lovens formålsparagraf ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
HTMs begrunnelse for vedtaket: (Fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak om avslag kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og 
plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom 
frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-52/18 
Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om 
dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/03382-16 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/18 21.06.2018 
2 Formannskapet   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A- formålet for etablering av ny 
boenhet på gnr./bnr. 79/3 på følgende vilkår jf. pbl. § 19-2:  

1. Boenheten skal kun benyttes i tilknytning til våningshuset og være en del av 
gårdstunet for øvrig. Det kan ikke forventes å få fradele denne boligen i 
fremtiden. 

2. Boenheten kan godkjennes med ett soverom slik som vist på plantegning 
datert 29.12.2017. Etablering av flere soverom tillates ikke.  

3. Boenheten tillates ikke utvidet ytterligere i bruksareal (BRA).  
 
Begrunnelse for dispensasjonen følger av saksutredningen.  
 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve bruksendringssøknaden etter 
pbl. § 20-1. 
 
 
Ås, 11.06.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Godkjente tegninger 
2. Følgebrev 
3. Søknad om dispensasjon 
4. Søknad om tillatelse i ett trinn 
5. Fasade,- snitt og plantegninger 
6. Uttalelse Follo Landbrukskontor 
8. Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune 
7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
9. Uttalelse fra Statens Vegvesen Region Øst 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Ansvarlig søker, Sivilingeniør Jan Sigurd Pettersen  
 Tiltakshaver Stein Helge Kaxrud 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
 Akershus Fylkeskommune 
 Statens Vegvesen Region Øst 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at de hensyn LNF-A-formålet er ment å ivareta ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges i denne saken.  
 
Videre vurderes fordelene ved å få innvilget dispensasjon i denne saken for å være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon fra LNF-A-formålet for 
etablering av ny boenhet på gnr./bnr. 79/3 bør innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2.  
 
Sakens bakgrunn: 
Rådmannen ble vinteren 2017 gjort oppmerksom på at deler av bygning godkjent 
som lager/vognskjul på eiendommen gnr./bnr. 79/3 var tatt i bruk til 
boligformål med egen folkeregistrert adresse. 
 

 
Situasjonskart vognskur gnr./bnr. 79/3 
 

Grunneier ble deretter gjort oppmerksom på at ominnredning til boligformål i denne 
bygningen ikke er tillatt og i strid med godkjente tegninger (vedlegg 1). Videre ble det 
informert om at eiendommen gnr./bnr. 79/3 er disponert til landbruks- natur- og 
friluftsformål, underformål A, her tillates ikke etablert nye boenheter. Dersom 
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grunneier ønsker å opprettholde boenheten, er dette derfor avhengig av 
dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen.  
 
Søknad om dispensasjon fra LNF-A formålet ble mottatt 09.03.2018 (vedlegg 2-5).  
Søknaden er nabovarslet i medhold av pbl. §§ 21-3 og 19-1.  
 
Fakta i saken: 
Eiendommen er som nevnt disponert til landbruks,- natur- og friluftsformål, 
underformål A (LNF-A). Her tillates det ikke etablering av nye boenheter. Unntak 
gjelder for kårboliger, dersom det kan dokumenteres at dette er nødvendig av hensyn 
til tradisjonell landbruksdrift på eiendommen. Dette er ikke tilfellet i denne saken jf. 
uttalelse fra Follo Landbrukskontor.  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Søknaden begrunnes blant annet med at denne boenheten ble etablert av grunneiers 
far for ca. 20 år siden, og er registrert med egen adresse. I følge søker er den fullt 
operativ og beboelig, og nåværende eier har brukt den i ”god tro” om at det er 
en godkjent boenhet. 
 
Søker peker på at det i forbindelse med onnearbeid og vedlikeholdsoppgaver på 
gården vil være behov for å leie inn ekstrahjelp og det å kunne tilby bolig vil kunne 
gjøre rekruttering enklere, og sikre dyktig og stabil arbeidskraft.  
 
Eksisterende våningshus (hovedhuset) på eiendommen har ingen utleieleilighet. I 
følge kommuneplanens bestemmelser for areal disponert til boligbebyggelse tillates 
det oppføring av eneboliger med sekundærleilighet på inntil 70 m2. Selv om dette 
synes å ikke gjelde for gårdsbruk er det ifølge søker nærliggende å tenke at selv om 
man bor på en gård må det kunne være både mulig og lovlig å leie ut boligareal.  
 
Den omsøkte boenhetene er på 41 m2, dvs. at om det hadde vært en fysisk del av 
våningshuset og eiendommen hadde vært disponert til boligformål, ville det vært et 
lovlig areal for utleie.  
 
Søker viser til at det er gitt tillatelse til etablering av nye boenheter i LNF-A-områder 
ellers i kommunen de siste årene og at det følgelig er etablert presedens.  
 
Boenhetens beliggenhet inne på tunet tilsier også ifølge søker at det aldri vil være 
aktuelt med en fradeling for at dette skal bli en egen eiendom. Den beslaglegger ikke 
noe dyrket mark og man kan ut fra dette ikke se at tiltaket på noen måte tilsidesetter 
hensynet bak LNF-A-formålet. 
 
Boenheten har ifølge søker ikke gitt noen ulemper de 20 årene den har eksistert og 
man kan heller ikke se at den vil gjøre det i fremtiden utfra den størrelse og 
beliggenhet den har.  
 
Søker peker også på at ingen naboer hadde merknader nabovarselet.  
 
Uttalelser lokale, regionale og statlige myndigheter:  
Søknaden er oversendt Follo Landbrukskontor, Statens Vegvesen, Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus og Akershus Fylkeskommune til uttalelse.  
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Uttalelse Follo Landbrukskontor (vedlegg 6): 
Follo landbrukskontor viser til at eiendommen Sørbråta, gnr 79, bnr 3 i Ås er en 
landbrukseiendom som i henhold til arealopplysninger fra NIBIO (Norsk institutt for 
bioøkonomi) har 229 dekar fulldyrka jord, 281 dekar skog og ca. 33 dekar annet 
areal.  
 
Eieren driver kornproduksjon på eiendommen og driver også 236 dekar leid 
kornareal. 
 
Landbrukskontoret ser det slik at det med dagens drift ikke er behov for kårbolig på 
eiendommen. En søknad om etablering av kårbolig ville derfor i dag sannsynligvis 
blitt avslått. På landbrukseiendommer med omfattende drift og behov for arbeidshjelp 
store deler av året er det i noen tilfeller gitt tillatelse til å etablere en boenhet for 
ansatte. Den aktuelle gårdens produksjon i dag tilsier ikke behov for bolig til ansatte. 
Det skal sies at praksis i forhold til kårboliger er endret. På det tidspunktet denne 
boenheten ble etablert var tillatelse til kårbolig i mindre grad avhengig av gårdens 
produksjon. 
 
På bakgrunn av boenhetens beliggenhet, og det at eier har full kontroll på bruken, 
kan landbrukskontoret ikke se at boenheten vil være hinder for gårdsdriften på 
eiendommen. 
 
Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus – FMOA (vedlegg 7): 
 
FMOA viser til landbrukskontorets vurdering om at boenheten ikke vil være til skade 
for driften av gården. Bygningen er plassert på gårdens tun, og har derfor heller ikke 
noen direkte befatning med dyrket eller dyrkbar jord. 
 
FMOA peker på at etablering av ny boenhet er i strid med LNF-A-formålet og 
nasjonale og regionale føringer for areal og transport. Likevel presiseres det at 
føringene er av nyere dato enn bygningen, og det er grunn til å anta at praksisen ville 
vært mindre streng på tidspunktet da boenheten ble etablert. 
 
På bakgrunn av dette vurderer FMOA at omsøkt dispensasjon, alle forhold tatt i 
betraktning, ikke vil vesentlig tilsidesette de hensynene som FMOA er satt til å 
ivareta. FMOA har følgelig ingen merknader til dispensasjonssøknaden.  
 
Uttalelse Akershus Fylkeskommune – AFK (vedlegg 8): 
Heller ikke AFK mener tiltaket vil vesentlig tilsidesette de ansvarsområder som AFK 
er satt til å ivareta. Dersom kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er 
innfridd har AFK ingen ytterligere merknader. 
 
Uttalelse Statens Vegvesen Region Øst – SVV (vedlegg 9): 
SVV har innsendt uttalelse etter at fireukersfristen i pbl. § 21-5 gikk ut. 
 
SVV viser til planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som 
sier at boliger bør ligge i korte avstander fra daglige gjøremål og i områder med god 
kollektivdekning slik at transportbehovet med bil begrenses. SVV kan ikke se at det 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.06.2018  Side 24 av 38 
 

foreligger tilstrekkelig grunnlag for å fravike gjeldende kommuneplan, og er også 
bekymret for presedensvirkningene en dispensasjon kan få i denne saken. 
 
SVV ber om å få tilsendt vedtak i saken. 
 
Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden: 
Rådmannen vurderer dispensasjonssøknaden helt konkret etter 
dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier 
følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak LNF-A-formålet i 
kommuneplanens arealdel tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de 
hensyn bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende i området langs Garderveien og formålet med denne er 
å skape langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. 
Kommuneplanen er et juridisk bindende dokument, som før den vedtas går gjennom 
omfattende demokratiske prosesser. En dispensasjon fra denne planen vil derfor 
alltid kunne bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle 
landbruksarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal bevares 
i størst mulig grad og kulturmiljøer skal ivaretas. Tilrettelegging for spredt 
boligbebyggelse i LNF-A-områder skal derfor unngås. 
 
Søknaden begrunnes blant annet med at boligen er tildelt egen adresse. Tildeling av 
adresse kan ikke tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen. Adressetildeling gjøres 
med hjemmel i matrikkelloven og gjennomføres av en annen enhet enn 
bygningsmyndigheten. Adresseringen har ingen rettslig betydning for tiltakets 
lovlighet. Kommunens bygningsmyndighet har ikke tidligere vært klar over at bygget 
har vært brukt som bolig. 
 
Søknaden begrunnes også med behov for utleieareal knyttet til onnearbeid og 
vedlikehold på gården. Dette behovet tilbakevises av landbrukskontoret og tillegges 
derfor heller ikke vekt i vurderingen.   
 
Rådmannen finner heller ikke å kunne vektlegge det faktum at det ikke er utleiedel i 
våningshuset (hovedhuset). Åpning for etablering av sekundærleiligheter i 
kommuneplanen er utelukkende ment for eiendommer disponert til boligformål og 
gjelder altså ikke LNF-A-eiendommer. At det ikke er utleiedel i våningshuset er derfor 
etter rådmannens syn irrelevant.  
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Søker viser til at det er gitt tillatelse til etablering av nye boenheter i LNF-A-områder 
ellers i kommunen, men det er ikke vist til konkrete gårds- og bruksnummer. 
Rådmannen er ikke kjent med at det er gitt tillatelse til oppføring av nye boliger på 
gårdsbruk med eksisterende våningshus de siste årene, kun på fraskilte LNF-A-
eiendommer eller i saker hvor våningshuset skal rives eller har brent ned og erstattes 
av ny bolig.  
 
Søknaden begrunnes videre med at boenheten ble etablert for 20 år siden i god tro. 
Rådmannen presiserer at tiltaket aldri ble omsøkt og godkjent. Tiltaket er følgelig 
ulovlig, og må derfor nå etteromsøkes. Søknader om etterhåndsgodkjenning skal 
behandles etter dagens regelverk, som om tiltaket ikke allerede var gjennomført. 
Følgelig skal kommunen ikke ved behandling av saken ta hensyn til at boenheten har 
vært i bruk siden 1998.  
 
Rådmannen slutter seg imidlertid til både landbrukskontorets og fylkesmannens 
merknad om at både kommuneplanens bestemmelser og statlige planretningslinjer 
for samordnet areal- og transportplanlegging er av nyere dato. Det er på det rene at 
praksisen mht. etablering av flere boenheter på gårdsbruk var mindre streng på 
tidspunktet da boenheten ble etablert enn den er i dag.    
 
Selv om kommunen ikke i sin saksbehandling skal ta hensyn til at boenheten har blitt 
brukt i god tro i 20 år, finner rådmannen på bakgrunn av ovennevnte likevel grunn til 
å vektlegge boligens etableringstidspunkt i dispensasjonsbehandlingen.  
 
Rådmannen finner også grunn til å vektlegge at arealet i henhold til 
arealopplysninger fra NIBIO er registrert som bebygd areal. Boligen vil følgelig ikke 
berøre dyrket eller dyrkbar mark, noe som er et av hovedhensynene bak LNF-A-
formålet.  
 
Søker peker på at boenhetens beliggenhet inne på tunet gjør det vanskelig å fradele 
denne. Rådmannen mener det er viktig å presisere at eiendommen er stor, følgelig 
på 203 dekar med rikelig areal som kan benyttes til både utomhusarealer og 
parkering. Det er over 8 meter mellom omsøkt bygg og våningshuset på 
eiendommen. Følgelig ligger det i utgangspunktet til rette for fradeling. Rådmannen 
mener det er viktig å signalisere at det ikke kan forventes fradeling i fremtiden selv 
om boenheten eventuelt nå godkjennes. Tilrettelegging for denne typen utvikling er 
som tidligere nevnt i strid med statlige planretningslinjer for areal- og 
transportplanlegging og skal derfor unngås.  
 
Et vilkår for en eventuell dispensasjon bør derfor være at boenheten kun skal 
benyttes i tilknytning til våningshuset og være en del av gårdstunet for øvrig. Det kan 
ikke forventes å få fradele denne boligen i fremtiden.  
 
Rådmannen finner også grunn til å vektlegge at boenheten er liten, på 41 m2 med 
kun ett soverom. Boenheten er derfor ikke tilrettelagt for en familie eller bokollektiv, 
men for et par eller én enslig person. Boenheten kan derfor ikke anses for å fordre 
mye trafikk eller annen økt aktivitet som får negativ innvirkning på eiendommen eller 
området for øvrig. Likevel bør det settes som vilkår at det kun tillates ett soverom iht. 
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innsendt plantegning og at boenheten ikke tillates utvidet ytterligere i bruksareal 
(BRA) eller med flere soverom. 
 
Med disse vilkår mener rådmannen man kompenserer for de forhold som kan bidra til 
å tilsidesette hensynene bak LNF-formålet ved en eventuell dispensasjon. 
Vilkårene står i saklig sammenheng med dispensasjonen, og vil ikke være urimelig 
tyngende for tiltakshaver. 
 
Etter dette finner rådmannen at omsøkt dispensasjon ikke vil tilsidesette de hensyn 
LNF-formålet er satt til å ivareta.  
 
Selv om behovet for utleiedel som nevnt ikke kan tillegges vekt i vurderingen vil det 
likevel naturligvis være en fordel for tiltakshaver med en ekstra boenhet. Hvorvidt 
boenheten leies ut til arbeidere eller andre som ikke knyttes til gårdsdriften er 
imidlertid opp til tiltakshaver. Rådmannen kan uansett ikke se at det foreligger 
ulemper ved å innvilge dispensasjon som medfører at vekten av disse forhold 
svekkes.   
 
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at verken AFK eller FMOA 
har merknader til en eventuell dispensasjon i denne saken. Rådmannen har vurdert 
forholdene som SVV peker på og gjentar at de statlige føringene er av nyere dato. 
Videre mener rådmannen at vilkårene for dispensasjon i denne saken i vesentlig 
grad vil redusere trafikale utfordringer knyttet til tiltaket.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta.  
 
Rådmannen vurderer at de hensyn LNF-A-formålet er ment å ivareta ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges i denne saken.  
 
Videre vurderes fordelene ved å få innvilget dispensasjon i denne saken for å være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon fra LNF-A-formålet for 
etablering av ny boenhet på gnr./bnr. 79/3 bør innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden innvilges: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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Umiddelbart 
 
 
 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
ny boenhet på gnr./bnr. 79/3.  
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken vil medføre at hensynene bak 
LNF-A-formålet og hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt 
fordi: (fyll inn) 
 
Formannskapet mener at følgende ulemper ved å innvilge dispensasjon vurderes for 
å veie tyngre enn fordelene etter en samlet vurdering: (fyll inn) 
 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden avslås: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-53/18 
Gnr 54  bnr 368  - Tunveien 2 - Moer sykehjem  - Utvidelse - 
Dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Saksnr.:  18/00479-18 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/18 21.06.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger hovedutvalget for 
teknikk og miljø (HTM) dispensasjon fra reguleringsplan med tilhørende 
bestemmelser for Moer Nordre (R-198) vedrørende §4  andre og fjerde ledd  

o gesimshøyde, for å øke maksimal gesimshøyde på 10 m til 13,5m  
o takform, for å fravike krav om saltak med flat tak for «grønt tak» og horisontale 

parapet (gesims ved flat tak). 
Begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 

 
 
Ås, 08.06.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
1. Beskrivelse av tiltaket 
2. Nabomerknad 1 og 2 - med søkers kommentering 
3. Situasjonsplan 
4.  Underetasje plan 
5.  1. etasje plan 
6.  2. etasje plan 
7. Snitt A, 1 og 2 Utvidelse 
8.  Fasader SV, NØ, SØ, NV 
9.  Perspektiver - 27042018 
10. Reguleringsbestemmelser R-198 
11. Plankart R-198 
12. Søknadsblankett ramme 5175 
 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter. 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker: LINK arkitektur AS, Storgata 35, PB 1424, 1602 

Fredrikstad v/Martin Ebert Martin meb@linkarkitektur.no 
Tiltakshaver:  Ås kommune, v/Leif Klemetsrud 

Leif.Klemetrud@as.kommune.no 
Nabo: Live Holck Johansen og Knut Marius Hauglin, Moerveien 

37A, liveho@hotmail.com 
Nabo:     Mette Skaland og Ole Martin Rugaas, Sagaveien 38,  

mette.skaland@hotmail.com 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen finner ikke at innvilgelse av dispensasjoner vil vesentlig tilsidesette 
hensynene bak regulert gesimshøyde og takform eller hensynene bak lovens 
formålsbestemmelse. 
Rådmannen mener det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler ved å innvilge 
dispensasjon for dette. 
 
Relevant fakta i saken: 
LINK arkitektur AS søker om rammetillatelse med dispensasjoner på vegne av Ås 
kommune. Det har vært arbeidet med utvidelse av Moer sykehjem og det er foretatt 
mulighetsstudie for utvidelsen før innsendelse av søknaden. 
 
For området gjelder reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Moer Nordre 
(R-198) med ikrafttredelsesdato 22.06.2004. Regulert formål er offentlig eller privat 
tjenesteyting, grad av utnyttelse er BYA 20%, høydeforskjellen mellom møne og 
ferdig planert terreng skal ikke på noe punkt overstige 12,5 meter. Gesimshøyden, 
målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 10 meter. 
I reguleringsbestemmelsene § 4.0 Byggeområde for offentlige bygninger – sykehjem 
og barnehage (01) er det spesifisert at det skal oppføres både sykehjem og 
barnehage. Parkering skal løses innenfor området, på felles parkeringsplasser. 
(vedlegg 10 og 11)   
Tomtearealet utgjør 31.259 m2 
 
 
Eksisterende bebyggelse på eiendommen: 
Moer sykehjem ble ferdigstilt i 2008 og har 86 plasser. Det er beboerrom i to etasjer 
og fellesfunksjoner og kontorer i underetasjen. 
Eksisterende sykehjem har et BYA på 4.014 m2, og der er 137 parkeringsplasser. 
BYA utgjør 20,7%, når parkering er medregnet i grad av utnyttelse. 
Ved politisk behandling i HTM i 2005 av byggesøknad for Moer sykehjem saknr. 
05/1004 ble det også innvilget dispensasjon fra møne- og gesimshøyde på 
henholdsvis 15,3 og 12,2m. Videre ble grad av utnyttelse beregnet uten parkering - 
og ble oppgitt til 14,8%. 
 
Omsøkt tiltak:  

mailto:meb@linkarkitektur.no
mailto:Leif.Klemetrud@as.kommune.no
mailto:liveho@hotmail.com
mailto:mette.skaland@hotmail.com
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Ås kommune har behov for flere sykehjemsplasser og utvidelsen gjelder 40 plasser. 
Det er prosjektert et tre etasjes bygg hvor det er beboerrom i 1. og 2. etasje samt 
fellesfunksjoner, ventilasjonsrom og lager i underetasjen. Utvidelsen har et U-formet 
grunnriss og er bygd sammen med eksisterende sykehjem mot nordvest. Det er også 
planlagt ny hovedinngang, utvidelse av kantinen og litt ombygging.  
BYA for utvidelsen er på 2.237 m2, nytt trafohus har BYA 99 m2 og det etableres 7 
nye parkeringsplasser. (vedlegg 1, 3-9 og 12) 
 
Dispensasjonsforhold:  
Denne saken gjelder utelukkende dispensasjonene, selve byggesøknaden vil bli 
behandlet delegert etter at dispensasjoner eventuelt blir innvilget.  
Det er søkt og nabovarslet fire dispensasjoner, hvorav to bortfaller som beskrevet 
nedenfor. 
 
Det er behov for to dispensasjon i denne saken. 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-1 søkes dispensasjon fra  

o gesimshøyde, for å øke maksimal gesimshøyde på 10 m til 13,2m (+/- 0,3m) 
o takform, for å fravike krav om saltak med grønt tak og horisontale parapet, 

 
Det er også søkt om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og parkering. På det tidspunkt 
reguleringsplan for Moer Nordre (R-198) ble vedtatt i 2004 inngikk ikke  
parkeringsareal i beregning av utnyttelsesgraden, bestemmelsene tolkes derfor på 
samme måte nå. Den samlede utnyttelsesgrad for eksisterende bebyggelse og 
utvidelsen utgjør 20% og er således innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser og 
dispensasjon fra utnyttelsesgrad og parkering bortfaller.  
 
Søknad om dispensasjon ble mottatt 25.04.2018, nabomerknadene med 
kommentarer ble mottatt den 27.04.2018 da de var uteglemt. (vedlegg 2) 
Dispensasjon fra kommuneplanens krav om tilknytning til fjernvarme ble mottatt den 
30.05.2018, denne fremmes for Formannskapet av plan og utviklingsavdelingen.  
 
Nabomerknader: 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet iht. pbl. § 19-1. Det er innkommet merknader 
fra Live Holck Johansen og Knut Marius Hauglin, Moerveien 37A på gnr./bnr. 54/39 
samt fra Mette Skaland og Ole Martin Rugaas, Sagaveien 38 på gnr./bnr. 54/43.  
 
Disse går i hovedsak ut på følgende: 
De mener at dispensasjon fra gesimshøyden på opptil 13,5 m vil være svært synlig 
nordfra, altså fra naboenes eiendommer, at bygget ikke er blitt tilpasset til det 
skrånende terrenget og det gir mindre lys og luft. 
Den ene naboen ser ikke begrunnelse for flate tak, da det er mulig å etablere 
«grønne tak» på de fleste takvinkler. Den andre naboen stiller spørsmål om «det 
grønne taket» er synlig fra deres eiendom. 
 
Begge naboer er engstelige for at ventilasjonsoppbygg kan bli opp til 17 m og ber om 
at de plasseres i bygget. De er også bekymret for omfanget og sjenanse for et neste 
byggetrinn. 
 
Naboene har også merknader til grad av utnyttelse og parkering. 
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Ettersom dispensasjon for begge forhold bortfaller, refereres disse ikke her, men 
merknadene fremkommer i vedlegg 2. 
 
For øvrig foreslår naboen på 55/39 at det innføres bildelingsordning, at 
parkeringsbehovet bør analyseres og at det etableres sykkelparkering. 
Naboen reagerer på at man som kommune tar utgangspunkt i å dispensere i 
byggesaken fra egen regulering, når man selv er reguleringsmyndighet. 
 
Naboen på 54/43 har også bemerkning om støy og forslag til annen plassering, 
bedre tilpasning til eksisterende sykehjem, samt utforming med lysere beboerrom 
uten innsyn i tiltaket med utvidelsen. 
De referer også historikk om avklaringer da de kjøpte boligen sin, tidligere planer for 
utvidelse av sykehjemmet, byggeperioden under oppførelse av Moer sykehjem, og 
opplevd aktivitet med sykehjemmet som nærmeste nabo. 
 
Kommentarer fra ansvarlig søker: 
Søker opplyser at det er mottatt to merknader i forbindelse med tiltaket. (Sitat) 
 

Merknaden retter seg i spesiell grad mot dispensasjonssøknadene. Noen av 
innspillene beror på misforståelser (bygningshøyde) og manglende tillit til 
riktighet av tegningene i nabovarselet. I noen tilfeller kommenteres forhold 
som ikke er omfattet av søknaden (neste byggetrinn).  
 
Generelt sett omhandler nabomerknader forhold som kan påregnes å vekke 
bekymringer hos naboene i en slik utbygging. Merknadene peker allikevel ikke 
på feil eller mangler i søknaden. Det er derfor vår oppfatning å fremme 
søknaden uforandret og la myndighetene ta stilling til de påklagede forhold. 

 
 
Vurdering: 
 
Kommunens avgjørelsesgrunnlag:  
Søknaden vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
reguleringsbestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir 
skadelidende dersom dispensasjon innvilges. 
 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
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Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Moer Nordre (R-198) er styrende 
på omsøkt eiendom og formålet med denne planen er å skape langsiktighet, stabilitet 
og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Reguleringsplanen er et juridisk 
bindende dokument, og dispensasjon fra denne vil alltid kunne bidra til å undergrave 
dens styringsverdi. 
 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon fra maks tillatt gesimshøyde og 
takform: 
 

 
Gesimshøyden. De fasader som vender ut imot veien ligger innenfor 
bestemmelsene, så søker opplyser at det er bare det indre gårdsrom mot nordøst 
som etter utbygging vil ha en gesimshøyde på 13,2m (+/- 0,3m) 
 
Takform. Søker opplyser i sin begrunnelse at flat tak er introdusert etter ønske av 
kommunens byggekomite. Flate tak skal bidra til å bedre den blå-grønne faktor på 
prosjektet og avlaste VA anlegget under bakken. 
 
Rådmannens vurdering av søknaden:  
Ved beregning av grad av utnyttelse er det i søknaden tatt med parkeringsareal. For 
området gjelder reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Moer Nordre  
(R-198) med ikrafttredelsesdato 22.06.2004. Da reguleringsplanen ble vedtatt ble 
ikke parkeringsareal medregnet i bebygd areal ved beregning av grad av utnyttelse. 
Ved behandling av byggesak av Moer sykehjem i 2005 ble derfor ikke 
parkeringsplasser medregnet ved beregning av grad av utnyttelse. 
Reguleringsplan R-198 gjelder fortsatt og det innebærer at parkeringsplasser ikke 
inngår i BYA ved beregning av grad av utnyttelse. Søknad om dispensasjon for grad 
av utnyttelse bortfaller derfor. Grad av utnyttelse er etter tilbyggingen 20% og 
samsvarer med reguleringsplanen. 
 
Bestemmelsene om parkering er enkelt og kort formulert, og tiltakshaver kan ivareta 
behov for parkering innenfor området, på felles parkeringsplasser - slik at tiltakshaver 
til enhver tid tilpasser det aktuelle behovet for parkering så det gjelder for både 
personale og besøkende.  
Reguleringsbestemmelsene stiller ingen spesifikke krav til antall parkeringsplasser 
og søknaden er dermed ikke i strid med reguleringsplanen. Søknad om dispensasjon 
bortfaller. 
 
 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 ble vedtatt i Kommunestyret den 
15.05.2018. Moer sykehjem ligger sentralt plassert i den sydlige delen av Ås 
sentralområder. Det er godt tilrettelagt med gang- og sykkelveier i området og det vil 
være naturlig at det tilrettelegges for et stort antall sykkelparkeringsplasser og 
ladepunkter for e-sykkel i nærheten av personalinngangen og hovedinngangen. 
Halvdelen av sykkelparkeringsplassene bør være takoverdekt. På den måten kan 
kommunen gå foran som et godt eksempel og prosjektere i tråd med Sykkel- og 
gåstrategiens hovedinnsatsområder når det gjelder punkt 2. God sykkelparkering og 
punkt 7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid. 
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Hensynet bak maks tillatt gesimshøyde i gjeldende reguleringsplan er å sette en øvre 
ramme for bygningers høyde og volum i terrenget. Derved reguleres den totale 
belastningen for omgivelsene og volumene i et byggeområde. 
Gesimshøyde ivaretar hensynet til landskapskvaliteter, og de visuelle fjernvirkninger, 
lys og luft i nærmiljøet m.m. 
 
Den regulerte gesimshøyde på 10 m gjelder parapeten (gesims ved flat tak) når det 
er tale om flate tak jf. veileder for Grad av utnytting fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
Det er således mulig å oppføre en bygning med noe større volum, dersom det 
benyttes saltak og den maksimale mønehøyde utnyttes med de regulerte 12,5 m. 
På den måte kan et flatt tak danne et mindre volum og være mindre dominerende i  
nærmiljøet og den totale belastning på miljøet vil være mindre. 
 
I beskrivelsen av tiltaket er det ikke redegjort for valg av plassering eller utforming. 
Rådmannen forutsetter at dette er grundig vurdert i forbindelse med mulighetsstudiet. 
Et tilbygg/utvidelse skal utføres slik at bygningen ivaretar arkitektoniske verdier. Det 
er i prinsippet to alternative måter å velge det arkitektoniske grepet på. Det kan enten 
være å la tilbygg/utvidelse inngå i et samspill/tilpasning eller som en kontrast til 
eksisterende bygning. 
Tiltaket er utformet som en kontrast både når det gjelder volumets form og grunnriss 
- uten noen særlig arkitektonisk redegjørelse. 
Regulert takform kan også være med til å gi en arkitektonisk fellesnevner for et 
område og harmonisere bygningskroppene og opplevelsen av et godt arkitektonisk 
grep. Taket er ofte kalt den femte fasaden da det erkjennes at utformingen er en 
vesentlig del av arkitekturen.  
Spørsmålet er om hensynene med bestemmelsene blir tilsidesatt ved å tillate økt 
gesimshøyde og flat tak. Den økte høyde vises fra nordøst og det betyr at det kan 
etableres rom med hovedfunksjoner i underetasjen og det totalt kan gir en bedre 
utnyttelse av eiendommen. Et flat tak er i strid med bestemmelsene om saltak, men 
vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsen da volumet blir 
mindre og man har valgt å se bort ifra arkitektonisk tilpasning til det eksisterende 
bygget.  
 
Rådmannen ser at noe lys, luft, utsikt, grøntanlegg og arkitektonisk opplevelse i 
nærmiljøet vil endres i området ved den prosjekterte utvidelsen men ikke så mye at 
nærmiljøet merkbart forringes og ikke nødvendigvis mere enn om man hadde valgt 
saltak i henhold til reguleringsbestemmelsene. Endringene i nærmiljøet blir ikke 
større enn det naboene må påregne når et ubebygd byggeområde bebygges. 
 
Fordelene ved å tillate gesimshøyde som er litt høyere enn regulert gesimshøyde gir 
mulighet for å etablere en full underetasje med lysinnslipp og gir tilpasning til 
eksisterende bygg og direkte trinnløs forbindelse til denne som er universelt utformet. 
Ulempene er en noe stor høyde mot nordøst, forøvrig er høyden mot vest maksimalt 
9 meter.  
Fordelene med å tillate flatt tak er at det gir mindre volum totalt sett og dermed gir en 
mindre påvirkning på miljøet rundt. Ulempene med at det ikke oppføres saltak er at 
det arkitektoniske uttrykket ikke stemmer overens med andre bygg i nærmiljøet og 
det kan gi kontrast og en annen arkitektonisk harmoni i området. Som beskrevet 
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tidligere kan det være et bevist valgt arkitektonisk grep, som også gir et mere 
moderne uttrykk. 
 
Fordelene for økt gesimshøyde og flat tak vurderes klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering. 
 
Rådmannens vurdering av nabomerknadene: 
Nabomerknader gjelder de to dispensasjonene samt flere andre forhold. 
En gesimshøyde opptil 13,5 m vil gi større høyde sett nordfra, og selv om det vil gi 
mindre lys til det eksiterende sykehjemmet så vil det allikevel ikke være til særlig 
sjenanse sett fra naboens eiendom som ligger 38 m fra det planlagte bygget. Det er 
bare tale om 1 m høyere enn den regulerte mønehøyde på 12,5 m. En øking av 
gesimshøyden vil gi en optimal planløsning for alle tre plan i utvidelsen. 
Høydeplasseringen av utvidelsen er også avhengig av tilpasningen til høyden på 
overkant ferdig gulv på eksiterende sykehjems nivå, da det skal være universelt 
utformet. 
 
Flat tak er prosjektert etter mulighetsstudiets spesifikasjon, det henger også sammen 
med gesimshøyden, hvis man skulle ha benyttet 27 graders takvinkel ville bygget ha 
ruvet betydelig mer. Det er i Ås kommune krav om blå-grønn faktor for håndtering av 
overvann.  
Parapeten på det flate taket på utvidelsen er på kote +115,0 og mønehøyde på 
boligen på 54/43, Sagaveien 38, er på kote +113,6 det betyr at naboene ikke vil 
kunne se «det grønne taket» på utvidelsen. 
 
Naboene stiller spørsmål om ventilasjonsoppbygg på taket. Tegningene viser et 
takoppbygg mellom akse 6/7 og D/E med topp på kote +117,41 som korresponderer 
med spinneltrapp, så vi forutsetter at det er adkomst til taket og alt med ventilasjon 
ivaretas i underetasjen. 
 
Naboen på 54/39 reagerer på at kommunen/rådmannen kan dispensere fra 
kommunens egne reguleringsbestemmelser. Det er slik at kommunen er 
reguleringsmyndighet og kommunen er i noen saker tiltakshaver. 
Bygningsmyndigheten følger vanlige saksbehandlingsrutiner og prinsippet om 
likebehandling. 
 
Naboen på 54/39 foreslår at det innføres en bildelingsordning og reagerer på at det 
er vist få sykkelparkeringsplasser. Rådmannen anmoder om at tiltaket prosjekteres i 
tråd med den nylig vedtatte sykkel- og gåstrategi for Ås kommune.  
Naboen på 54/43 gir en del betraktninger om hvordan det er å være nabo i en 
byggeprosess, å være nabo til et sykehjem og har ønsker om at utvidelsen plasseres 
lengere bort fra deres eiendom enn slik den er prosjektert. Rådmannen har forståelse 
for at det kan være en viss sjenanse når en bygning oppføres og ved daglig drift av 
et sykehjem men området er regulert til offentlig tjenesteyting, og de følte 
belastninger er ikke større en det som må kunne påregnes. 
  
Konklusjon: 
Etter dette finner rådmannen at de hensyn reguleringsbestemmelsene om 
gesimshøyde og takvinkel er ment å ivareta ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved at 
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dispensasjon innvilges. Videre vil fordelene med en hensiktsmessig utnyttelse av 
tomten klart veie tyngre enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjon innvilges: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
 
 
 
 
Alternativ innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Moer Nordre (R-198) 
§ 4 andre ledd vedrørende gesimshøyde.  
 
Begrunnelse:  
HTM finner at hensynene bak kravet til gesimshøyde vil bli vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, fordi: ________________ 
 
Og/eller: 
 
HTM mener følgende ulemper veier tyngre enn fordelene:_______________ 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Moer Nordre (R-198) 
§ 4 fjerde ledd vedrørende takform.  
 
Begrunnelse:  
HTM finner at hensynene bak minimumskravet til takform vil bli vesentlig tilsidesatt 
ved at dispensasjon innvilges, fordi: ________________ 
 
Og/eller: 
 
HTM mener følgende ulemper veier tyngre enn fordelene:_______________ 
 
 
Til sakslisten  

http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/toro/viewed%20files/795049.docx#sakliste2
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HTM-54/18 
Tilleggsopplysninger til sak om revidering av reglement for bruk av 
idrettshaller  
 
Saksbehandler:  Marianne Hoff Saksnr.:  18/01017-12 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 54/18 21.06.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 
1. Revidert versjon av reglement for bruk av idrettshaller, og reviderte retningslinjer 

for tildeling av halltid godkjennes med følgende endringer:  
 

a. Bruk av de nye fleridrettshallene inkluderes i reglementet og retningslinjer. 
b. Hallutvalget tildeler halltid i fleridrettshaller til fast trening og arrangement.  
c. Skolens egne arrangementer skal ha prioritert i fleridrettshallene og 

ordinær trening må vike tid.  
d. I fleridrettshaller skal inntil 20 % av tilgjengelig halltid avsettes til andre 

grupper som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund. 
 

2. Revidert versjon av reglement og retningslinje gjøres gjeldende for tildelingsåret 
2018/2019.  

 
 
 
Ås, 11.06.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef for teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Tidligere behandling:   
Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018, HTM-30/18 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - utkast til revidert reglement for bruk av idrettshaller  
Vedlegg 2 - utkast til retningslinje for tildeling av halltid i Ås  
Vedlegg 3 - konsekvens av åpne haller i skolens ferier 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen. 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås idrettsråd, etatsjef for oppvekst- og kultur og rektor ved Solberg skole 
  
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med ferdigstillelse av Solberg skole er det behov for en avklaring 
vedrørende administrasjon og bruk av den nye fleridrettshallen på Solberg. Det er 
også vedtatt ny fleridrettshall på Rustad i 2019. Med bakgrunn i dette foreslår 
Rådmannen en revidering av gjeldende reglement for bruk av idrettshaller, slik at det 
også skal gjelde for fleridrettshaller. 
 
Rådmannen foreslår videre en revidering av retningslinjen for tildeling av halltid slik 
at fleridrettshallene får samme ordning for tildeling av halltid som de andre idretts- og 
svømmehallene.  
 
En endring av reglementet for bruk av idrettshaller skal behandles politisk, jfr. 
reglementets punkt 14. 
 
 
Fakta i saken: 
Gjeldende reglementer ble behandlet og vedtatt av HTM 21.09.2016 (HTM-sak 
56/16).   
 
Det er utarbeidet utkast til revidert reglement for bruk av idrettshaller og revidert 
retningslinje for tildeling av halltid. Endringene er markert med rødt.  (vedlegg 1 og 
2).  Ås  Idrettsråd har gjennom høring og dialog vært involvert i utarbeidelse av 
utkastene. Ås Idrettsråd er enig i de endringer som er foreslått.   
 
Vurdering: 
For å få lik praksis for bruk av idrettshaller i kommunen, og en enklere administrering 
av bruken, foreslår Rådmannen at de nye fleridrettshallene blir inntatt i gjeldende 
reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune. Det innebærer følgende endringer: 
 
Reglementets punkt 2 og 3 – Ansvar og administrasjon av utleie 
Endring av reglementet medfører at eiendomsavdelingen tillegges ansvaret for utleie 
av også fleridrettshallene. Det medfører en endring for Solberg skole, som frem til nå 
har hatt ansvar for, og administrert all bruk og utleie av skolens gymsal, herunder 
tildeling av treningstid og arrangement kvelder og helg. Da gymsalen på Solberg 
nylig ble erstattet av ny, større fleridrettshall, foreslår Rådmannen at administrasjon 
av utleie utenom skoletid, overlates fra administrasjonen på Solberg skole til 
eiendomsavdelingen fra og med august 2018. Solberg skole skal disponere hallen i 
skoletiden (inkludert sfo) kl 0800 – 1700. 
 
 
Reglementets punkt 5 - Tildeling av halltid 
Idrettsrådet har i sin høring argumentert for at søknader om treningstid i 
fleridrettshallene skal tildeles årlig av Hallutvalget på samme måte som fordeling av 
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halltid for øvrige idretts- og svømmehaller i kommunen. Det sikrer en mer rettferdig 
fordeling av treningstid.  Rådmannen slutter seg til dette og mener det er en ordning 
som fungerer bra og bør innføres også for fleridrettshaller. Hallutvalget består av to 
representanter fra Ås idrettsråd og en representant fra kommunen 
(eiendomsavdelingen). Alternativ ordning er administrativ tildeling av 
eiendomsavdelingen.  
 
 
Reglementets punkt 7 g - Skolens har prioritet ved egne arrangementer 
Skolens egne arrangementer skal ha prioritet og fast treningstid må vike. Bruker skal 
varsles minst to uker før og eventuell leie blir refundert.  Idrettsrådet har ingen 
innvendinger til dette punktet. 
 
 
Reglementets punkt 4 - Inntil 20 % avsettes til andre grupper 
Rådmannen foreslår å avsette inntil 20 % av disponibel tid i fleridrettshaller til andre 
grupper som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og som i hovedsak driver fysisk 
aktivitet, og som for stor del omfatter barn og unge. Dette for å sikre at også andre 
grupper får benytte fleridrettshallene. Sett fra et folkehelseperspektiv bør også andre 
grupper som driver idrettsaktivitet, men ikke nødvendigvis er organisert i NIF, få 
benytte hallene. Barn i denne gruppen bør også sikres akseptable treningstider, og 
dette skal være ivaretatt i den reviderte retningslinjen for tildeling av halltid, bl.a. 
punkt 7 f. «Lag/tropper med barn i alderen 6 – 12 år skal prioriteres hverdager i tiden 
frem til kl 2000». 
 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Revidert reglement og retningslinje for bruken i idrettshaller, inkludert fleridrettshaller, 
vil gi en enklere, tidsbesparende og mer effektiv administrering av hallene. Brukerne 
får et oversiktlig regelverk å forholde seg til i bruk og søknadsprosesser. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Revidert versjon gjøres gjeldende snarest slik at reglement og retningslinje blir 
gjeldende for søknader om treningstid for Solberg fleridrettshall for skoleåret 
2018/2019.  
 
 
 
Til sakslisten  
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