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Ås kommune
Klagetil Fylkesmannog til Ås kommune

12.01.2021fikk vi avslagfra Ås kommunetil dispensasjonsøknadfra kommunensplan bestemmelse.
§ 19-2.Dispensasjonkan ikke gis dersomhensynenebak bestemmelsendet dispenseresfra, eller
hensynenei lovensformålsbestemmelse,blir vesentligtilsidesatt.I tillegg må fordeleneved å gi
dispensasjonværeklart større enn ulempeneetter en samletvurdering.Det kan ikke dispenseresfra
saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjonfra loven og forskriften til loven skaldet leggessærligvekt på dispensasjonens
konsekvenserfor helse,miljø, jordvern, sikkerhetog tilgjengelighet.
Ved vurderingenav om det skalgis dispensasjonfra planer skalstatligeog regionalerammer og mål
tilleggessærligvekt. Kommunenbør heller ikke dispenserefra planer, lovensbestemmelserom
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regionalmyndighethar uttalt segnegativt
om dispensasjonssøknaden.
Ås kommunega avslagfordi FylkesmannOsloog Vikenga negativ
uttalelseog frarådet kommunenikke å gi dispensasjon.FylkesmannOsloog Vikenmener at
eiendommen9/11er BILBASERT.
Derfor å opprette en eneboligmed en utleiedel kan gi stor presstil
landbruket. Eiendommenhar aldri vært BIlBASERT
! Byggervi blokk leilighet , tomannsbolig, flere
mannsbolig,hotel eller hybel bygning? Hvaer galt å byggeen eneboligmed en utleiedel ? Er det lov i
Norgeå byggemed utleiedel ? FMOVmå beviseat eiendommener B
ILBASERT.
FMOVogså
skriverikke i uttalelsensin at 9/11 ligger i grensennær Drøbak. Jegundersøktealle dispensasjon
søknaderfra Åskommunensarkiv og søknadenesom ligger i 2 kommunerfikk helt forskjellige
uttalelser . Vi ber FMOVikke å manipulereRegionalPlanfor arealog transport i Osloog Akershus
fordi vi skrevi dispensasjonsøknadat vi ønskerå leie til studenter . Ås kommuneogsåmener at 9/11
ligger 4 km langt fra DrøbakCity i Frognkommune. 9/11 liggerikke 4 km fra DrøbakCity. Det liggerer 3.7
km. Jegbruker 12 minutter fra dørenvår til DrøbakCity . Dette jeg kan bevist . Det ogsågate lys fra
Klommensteinveienhelt til DrøbakCity . Frognkommunetok vedtakDesember2020 og regulerte Kolstadskog
Odelenog Klommesteinskogtil blokk leiligheter. Det skalbygges674 blokk leiligheterog 46 boliger .Det betyr
tettbebyggelsemellom 9/11 og blokk leiligheter skalvære2.2 km. Nå har vi 2 busslinjer506 og 510. Busslinje
506 går gjennomKlommensteinveien. Jegsnakketmed Frognkommuneog spurte om busslinje506 . Frogn
kommunesendtemeg svarog de sier at Frognkommunearbeider å byggesykkelstiog bussholdningi
Vestbyveienfordi busslinje506 skalgå oftere gjennomKlommensteinveienframtidig . Ås kommuneogså
mener :

Ifølgegjeldendekommuneplanbestemmelsene
§ 23.1 underformåla - areal for
nødvendigetiltak for landbrukog gårdstilknyttetnæringsvirksomhetbasertpå
gårdensressursgrunnlag,gis det ikke anledningtil fradeling.Etter uttalelsefra Follo Landbrukkontor
eiendommen9/11 er ikke LNFa lenge.Heletomten er LNFb nå . Ås kommunega dispensasjontil
Drøbakveien135/137selvom Statensvegvesenga negativuttalelse. Hvorfor en personfår lov å
skille tomt til flere tomter men vi får ikke lov til en tomt ? Drøbakveien135/137ligger3.5 km fra Ås
sentrum og finnesingen mat butikk rundt eiendommene. Det betyr de ogsåmå ta busstil å handle!
Vi byggerikke i landbrukområde hvor eksistereringenmenneskereller hus . Dette er ikke nok grunn
å avslådispensasjon. Jeghar ikke fører kort men tar jeg busstil Oslohverdagfra Drøbak. Fordi
bussenegår hver 5 minutter i rushtidentil Osloog vanlighver 15, og 30 minutter . Ogsåveldiglett å
ta bussentil Nesoddtangen. Men Ås kommunehar bare tog og toget går hver 1 time . innbyggereav
Ås avhengigav fra Skistorsentereller fra DrøbakCity fordi Vinterbrosenterligger12 km fra Ås
sentrum og går ingen busstil Vinterbro senter.Men her vi kan ta busstil Vinterbro senter . Søknaden
vår har ikke nok ulemper a gi avslag. Hviseiendommener bilbaserthvorfor SVga godkjent til
avkjørsler? Hvorfor FVmener at det skalkan opprettes en eneboligmed en utleiedel ? Sidenmai
2020 Åskommuneprøvdehardt å gi ossfeil informasjon. For eksempelkom med innspill og
dispensasjonsamtidig.LNFa er problem gå til Landbrukkontor og bevisat jordkvalitet er dårlig. Det
skadetmeg og familien vår psykologisk. Vi ber Ås kommuneå gi dispensasjonfordi søknaden

oppfyller alle vilkår. Eiendommen 9/11 skal ligge nok tett fra Kolstad blokk leiligheter. Mh Aziza
Aisarakunova og Sven Olaussen
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