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Emne: Klage til Fylkesmann og til Ås kommune

12.01.2021 fikk vi avslag fra Ås kommune til dispensasjon søknad fra kommunens plan bestemmelse.
§ 19-2. 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 kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt
om dispensasjonssøknaden. Ås kommune ga avslag fordi Fylkesmann Oslo og Viken ga negativ
uttalelse og frarådet kommunen ikke å gi dispensasjon. Fylkesmann Oslo og Viken mener at
eiendommen 9/11er BILBASERT. Derfor å opprette en enebolig med en utleiedel kan gi stor press til
landbruket . Eiendommen har aldri vært BIlBASERT ! Bygger vi blokk leilighet , tomannsbolig , flere
mannsbolig, hotel eller hybel bygning ? Hva er galt å bygge en enebolig med en utleiedel ? Er det lov i
Norge å bygge med utleiedel ? FMOV må bevise at eiendommen er B ILBASERT. FMOV også
skriver ikke i uttalelsen sin at 9/11 ligger i grensen nær Drøbak . Jeg undersøkte alle dispensasjon
søknader fra Ås kommunens arkiv og søknadene som ligger i 2 kommuner fikk helt forskjellige
uttalelser . Vi ber FMOV ikke å manipulere Regional Plan for areal og transport i Oslo og Akershus
fordi vi skrev i dispensasjon søknad at vi ønsker å leie til studenter . Ås kommune også mener at 9/11
ligger 4 km langt fra Drøbak City i Frogn kommune . 9/11 ligger ikke 4 km fra Drøbak City. Det ligger er 3.7
km. Jeg bruker 12 minutter fra døren vår til Drøbak City . Dette jeg kan bevist . Det også gate lys fra
Klommensteinveien helt til Drøbak City . Frogn kommune tok vedtak Desember 2020 og regulerte Kolstad skog
Odelen og Klommestein skog til blokk leiligheter . Det skal bygges 674 blokk leiligheter og 46 boliger .Det betyr
tettbebyggelse mellom 9/11 og blokk leiligheter skal være 2.2 km. Nå har vi 2 busslinjer 506 og 510. Busslinje
506 går gjennom Klommensteinveien . Jeg snakket med Frogn kommune og spurte om busslinje 506 . Frogn
kommune sendte meg svar og de sier at Frogn kommune arbeider å bygge sykkelsti og bussholdning i
Vestbyveien fordi busslinje 506 skal gå oftere gjennom Klommensteinveien framtidig . Ås kommune også
mener :
Ifølge gjeldende kommuneplanbestemmelsene § 23.1 underformål a - areal for
nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag, gis det ikke anledning til fradeling. Etter uttalelse fra Follo Landbruk kontor
eiendommen 9/11 er ikke LNF a lenge .Hele tomten er LNF b nå . Ås kommune ga dispensasjon til
Drøbakveien 135/137 selv om Statens vegvesen ga negativ uttalelse . Hvorfor en person får lov å
skille tomt til flere tomter men vi får ikke lov til en tomt ? Drøbakveien 135/137 ligger 3.5 km fra Ås
sentrum og finnes ingen mat butikk rundt eiendommene . Det betyr de også må ta buss til å handle !
Vi bygger ikke i landbruk område hvor eksisterer ingen mennesker eller hus . Dette er ikke nok grunn
å avslå dispensasjon . Jeg har ikke fører kort men tar jeg buss til Oslo hverdag fra Drøbak . Fordi
bussene går hver 5 minutter i rushtiden til Oslo og vanlig hver 15, og 30 minutter . Også veldig lett å
ta bussen til Nesoddtangen . Men Ås kommune har bare tog og toget går hver 1 time . innbyggere av
Ås avhengig av fra Ski storsenter eller fra Drøbak City fordi Vinterbrosenter ligger 12 km fra Ås
sentrum og går ingen buss til Vinterbro senter. Men her vi kan ta buss til Vinterbro senter . Søknaden
vår har ikke nok ulemper a gi avslag . Hvis eiendommen er bilbasert hvorfor SV ga godkjent til
avkjørsler ? Hvorfor FV mener at det skal kan opprettes en enebolig med en utleiedel ? Siden mai
2020 Ås kommune prøvde hardt å gi oss feil informasjon . For eksempel kom med innspill og
dispensasjon samtidig. LNF a er problem gå til Landbruk kontor og bevis at jordkvalitet er dårlig. Det
skadet meg og familien vår psykologisk . Vi ber Ås kommune å gi dispensasjon fordi søknaden
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oppfyller alle vilkår. Eiendommen 9/11 skal ligge nok tett fra Kolstad blokk leiligheter. Mh Aziza 
Aisarakunova og Sven Olaussen 
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