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Ås kommune -  Uttalelse til dispensasjon for oppføring av enebolig i LNF, 
og avkjøring fra Kongeveien - 116/15 

Fylkesmannen viser til brev av 22. oktober 2019 med søknad om dispensasjon fra LNF- formål for 
oppføring av 1 enebolig ved gnr/bnr 116/15. Det ble gitt tillatelse til fradeling av eiendommen i 2012.  
 
Fylkesmannens vurdering 
 
Areal og transport og barn og unge 
I henhold til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal boligveksten primært skje i 
tilknytning til prioriterte tettsteder og regionale byer. I Ås skal 90% av veksten skje i Ås sentrum. 
Videre skal arealplanleggingen bidra til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikk, nye boliger skal 
dermed ikke være bilbasert, eller bidra til økt trafikk som ikke kan tas via kollektiv, sykkel eller gange. 
Omsøkt tomt er lokalisert langt unna daglige funksjoner og gjøremål, og ca. 9 km fra Ås sentrum, og 
6 km fra Ski sentrum. Lokaliseringen vil derfor undergrave intensjonen med regional plan om 
redusert arealbruk og transportbehov.  
 
Videre mener Fylkesmannen den aktuelle eiendommen er uheldig av hensyn til barn og unge og 
trafikksikkerhet. Vi viser til punkt 5 i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen fremkommer at arealer som brukes av barn og unge skal være sikret mot støy, trafikkfare og 
annen helsefare. Nærmeste barneskole ligger 1,1 km fra det aktuelle området, og innebærer at 
eventuelle barn i området må krysse Askehaugveien med dårlig trafikksikkerhet. Videre er det ca. 1 
km til nærmeste bussholdeplass med buss til Ski og Ås. 1 km anses som maksgrense på akseptabel 
gangavstand til kollektivtransport i henhold til regional plan. Det er derfor høyst sannsynlig at omsøkte 
bolig vil bli bilbasert. Vi mener at dispensasjonen som omsøkt ikke bygger støtter opp om nasjonale 
og regionale føringer for areal og transport, samt barn og unge.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. Dispensasjoner 
uthuler gjeldende planer funksjon som styringsverktøy, og kan medføre uforutsigbarhet for 
kommunens innbyggere i fremtid idige plan- og byggesaker. 
 
Vi gjør oppmerksom på at den samlede effekten ved bruk av dispensasjoner over tid ikke vil 
undergrave hensynene som bestemmelsene skal ivareta, selv om én enkelt dispensasjon ikke alene 
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har denne effekten. Fylkesmannen fraråder derfor at kommunen innvilger dispensasjon for 
oppføring av bolig på gbnr. 116/15.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen foretar en nøye vurdering ut fra lokale forhold, etter 
reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19. Vi viser til dispensasjonsveilederen utarbeidet av 
Fylkesmannen og fylkeskommunen. Videre gjør vi oppmerksom på andre aktuelle overordnede 
føringer som skal ivaretas i kommunens vurdering av dispensasjonen, jf. Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018. 
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