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Svar til forespørsel om uttalelse på søknad om dispensasjon og oppføring av 

enebolig – avkjøring fra Kongeveien- Gnr. 116 bnr. 15 i Ås kommune 

Vi viser til oversendelse fra Ås kommune datert 12.10.2019. 

Saken handler om oppføring av en enebolig på eiendom med gnr. 116 bnr. 15. Eiendommen 

ligger i et uregulert område og er avsatt til LNF formål A i gjeldende kommuneplan. Det 

omsøkte tiltaket er dermed i strid med kommuneplanen, Regional plan for areal og transport 

i Oslo og Akershus og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging. Tiltaket krever derved dispensasjon fra kommuneplanen.  

Vi kan ikke se at foreldet delevedtak fra 2012 er begrunnet. Enhver dispensasjon skal 

begrunnes etter plan- og bygningslovens bestemmelser. En byggesak skal uansett 

behandles etter dagens planer og regelverk. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra gjeldende planer følger av plan- og 

bygningslovens § 19-2, første ledd. Utgangspunktet er således at kommunen kan gi 

dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Forutsetningen for slik adgang 

som nevnt i første ledd, er imidlertid ifølge § 19-2 annet ledd at ”hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir 

vesentlig tilsidesatt”. Videre kreves det at ”fordelene med å gi dispensasjon må være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering”. Vilkårene er kumulative, og begge vilkår må 

således være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Statens vegvesen forventer at 

kommunen foretar en slik vurdering av dispensasjonssaken. 

Vår vurdering av saken 

Statens vegvesen har ikke endret sitt synspunkt i denne saken og er fortsatt negative til 

omsøkte tiltak på gbnr.116/15. I henhold til regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus skal boligveksten tas i prioriterte vekstområder. Det omsøkte tiltaket ligger utenfor 

prioriterte vekstområder og vil undergrave intensjonen med Regional plan. Gbnr. 116/15 
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ligger ca. 8km fra Ås sentrum og 6,3km fra Ski. Dette anses som lang avstand til butikker og 

servicefunksjoner i forhold til det som er akseptabel.  Det er også miljømessig uheldig å 

tilrettelegge for spredt boligbygging, da den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli 

bilbasert. Redusert transportbehov samt kort avstand til daglig gjøremål er et 

grunnleggende kriterium for lokalisering av nye boenheter. 

I tillegg mener vi at beliggenhet til tiltaket er uheldig av hensyn til trafikksikkerhet for 

eventuelle barn som skal bo på den omtalte eiendommen. Det er ca. 1,1 km til nærmeste 

barneskole Norbyskole. Barn som kan tenkes å bosette seg på gbnr. 116/15 må krysse 

fylkesveg 1383(Askehaugveien)  på en strekning hvor det ikke er tilrettelagt for sikker 

kryssing. Med fartsgrense 60 km/t vil det være en stor risiko for barn å krysse fylkesvegen.   

 

Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner og man vil lett velge å kjøre dem til skolen for å 

unngå slike situasjoner. Vi mener at ved etablering av nye boenheter skal trafikksikker 

skoleveg allerede være etablert slik at barn selv kan gå eller sykle til skolen.   

Et annet alternativ er Solberg barneskole, men på grunn av den lange avstanden til skolen 

(3,6 km) kan vi ikke se at gange eller sykling vil bli prioritert av skolebarn.  

 

Av hensyn til trafikksikkerhet for barn er det ikke forsvarlig å tillate mer boligutbygging i det 

aktuelle området. Det er lang avstand til nærmeste boligbebyggelse og alt i alt tyder det på 

at tiltaket vil generere mye biltrafikk til og fra den omtalte eiendommen. 

 

Avkjørsel fra Kongeveien (fv. 1385)  

Beliggenhet av tiltaket åpner for mulig adkomst både fra Askehaugveien og Kongeveien 

avhengig av hvilken retning beboerne skal til eller kjører fra. Kommunen ber om 

uttalelse/avgjørelse om avkjøring fra Kongeveien.  

 

I henhold til rammeplan for avkjørsel i kommuneplan har Kongeveien holdningsklassen 

«streng». Det innebærer at tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til boligformål bør 

begrenses. Fylkesveg 1385 (tidligere fv. 56) har en årsdøgntrafikk på 4197. Fartsgrense er 

60km på strekningen som ønskes å koble seg på.  
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Statens vegvesen vil ta nærmere vurdering av avkjørsel etter §40 i Veglova etter at 

dispensasjonssaken er endelig avgjort.  

Konklusjon 

Statens vegvesen vil sterk fraråde kommunen å gi dispensasjon fra kommuneplanens LNF-

område for omsøkte boligutbygging. 

 

Statens vegvesen vil vurdere sterkt å påklage et eventuelt positivt vedtak.  

Vi mener at det ikke foreligger tilstrekkelig hensyn som taler for at dispensasjon bør gis. 

 

Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken.  

 

 

Vegavdeling Akershus, planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Ewa Bartnikiewicz 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 


