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R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - 
søknad om dispensasjon - klage på vedtak 

 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 18/01397-31 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter, som må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer 
av kommunens vedtak av 07.07.2021, sak 18/01397 dokument nr. 27. 
 
HTP opprettholder vedtak av 07.07.2021, sak 18/01397 dokument nr. 27 og klagen 
tas derfor ikke til følge. 
 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 
 

 
Ås, 17.09.2021 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

kommunedirektør kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg: 

1. Klage på avslag, datert 09.07.2021 
2. Delegert vedtak, datert 07.07.2021 
3. Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 21.07.2021 

4. Uttalelse fra Viken fylkeskommune, datert 02.07.2021 
5. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 21.06.2021 

6. Reguleringskart for Sjøskogenveien 2, datert 12.09.2017 
7. Reguleringsbestemmelser for Sjøskogenveien 2, datert 12.09.2017 
8a. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, innkommet 10.03.2021 

8b. Søknad - oversendelsesbrev 
8c. Søknad - dispensasjon 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Sakens øvrige dokumenter 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 

Vinterbro Utvikling AS 
Østavind Arkitekter AS 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Viken fylkeskommune 
Statens vegvesen  



Ås kommune 

18/01397-31 Side 3 av 6 

Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 

Gjeldende reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble vedtatt av Ås kommunestyre i 
møte 25.10.2017 (vedlegg 6 og 7). I planen er det lagt til rette for kombinert formål 
forretning og tjenesteyting, samt opprettholdelse av dagens bensinstasjon og 
veiserviceanlegg. Planforslaget vil gi plass til en dagligvareforretning med ca. 950 m2 
salgsareal. 
 
Søknad om dispensasjon 
Det ble 10.03.2021 søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 4.1 som 
omhandler parkering. I bestemmelsen om parkering heter det blant annet: 
 
Det tillates inntil 18 parkeringsplasser. 10 % skal reserveres for el- eller 
hydrogenbiler. 5 % av bilplassene for forretning skal etableres for personer med 
funksjonsnedsettelse og plasseres nær publikumsinngangen til forretning. 
 
Søker ønsker dispensasjon for å øke antall bilparkeringsplasser fra 18 til 45. Rema 
1000 ønsker fortsatt å etablere seg i området, men vil være avhengig av tilstrekkelig 
parkeringsdekning for å kunne være drivverdig. 18 bilparkeringsplasser er for lite for 
å kunne ivareta parkeringsbehovet, og de vil derfor være avhengig av dispensasjon 
for å drive en dagligvareforretning. Se mer utfyllende søknad i vedlegg 8 a-c. 
 
Ansvarlig søker er Østavind Arkitekter AS på vegne av hjemmelshaver Vinterbro 

Utvikling AS. 

 
Vurdering/behandling av antall p-plasser i reguleringsprosessen i 2015 
Til (ny) 1. gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 03.12.2015 ble det 
foreslått 18 p-plasser for bil. Dette ble foreslått av tiltakshaver, etter tilbakemelding 
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som antydet ca. 12 p-plasser per 1000 m2 
næringsareal. I møtet foreslo HTM og øke antall p-plasser for bil til 60. Det førte til at 
fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Tiltakshaver 
valgte å imøtekomme fylkesmannens innsigelse, ved å gå tilbake til opprinnelig 
forslag om 18 p-plasser for bil. Fylkesmannen aksepterte forslag om 18 p-plasser og 
trakk sin innsigelse. 
 
Tilsvarende søknad om dispensasjon i 2018 
I 2018 ble det også søkt om dispensasjon for å øke antall parkeringsplasser fra 18 til 

47, med tilsvarende begrunnelse. Søker mente at beliggenheten ville fange opp 

mange forbipasserende, betydelig flere enn hva reguleringsplanens 

parkeringskapasitet åpnet opp for. Videre ble det argumentert med at «For at 

prosjektet skal være økonomisk bærekraftig der tilstrekkelig omsetning oppnås, er 

det avgjørende med et visst antall parkeringsplasser. I ytterste konsekvens kan dette 

medføre at reguleringsplanen og kommuneplanen ikke blir realisert.» 

 

Søknaden om dispensasjon ble avslått administrativt 12.07.2018, påklaget og 

deretter behandlet politisk. Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholdt 

administrasjonens vedtak i møte 01.11.2018. 
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Nytt avslag på dispensasjon i 2021 
Avslag på dispensasjon fra R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble gitt 
i vedtak av 07.07.2021 (vedlegg 2). Kommunedirektøren kunne ikke se at vilkårene 
for å få dispensasjon, dvs at fordelene ved å gi dispensasjon var større enn 
ulempene, var oppfylt etter plan- og bygningslovens § 19-2, jamfør tidligere 
vurdering/behandling av antall p-plasser i planforslaget og i tilsvarende 
dispensasjonssøknad i 2018. 
 
Samtlige overordnede myndigheter (Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken 
fylkeskommune og Statens vegvesen) har uttalt seg negativt til 
dispensasjonssøknaden og fraråder at antall p-plasser for bil økes (se vedlegg 3-5). 
 
Reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 er en ny plan, vedtatt 25.10.2017, og skal 
være styrende for utviklingen i området. 
 
Klage på avslag: 
I brev datert 09.07.2021 ble avslaget påklaget av ansvarlig søker. I 
dispensasjonssøknaden fremmet søker en rekke anførsler som begrunner at 
vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Søker mener at kommunen ikke har 
motsatt seg noen av disse anførslene, og at klagen derfor prinsipalt skal tas til følge 
og at dispensasjon skal innvilges. 
 
Søker mener videre at kommunen ikke har begrunnet vedtaket i samsvar med 
forvaltningsloven, og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst da kommunen traff vedtak 
om avslag. Disse feilene kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold. Klager 
mener at vedtaket subsidiært er ugyldig og skal oppheves. 
 
Klager mener at avslaget ikke er begrunnet, og at det er begått saksbehandlingsfeil. 
Se mer utfyllende klage i vedlegg 1. 
 
Når det gjelder klage på gebyr vil det bli behandlet som en egen sak. 
 

Kommunedirektørens vurdering og begrunnelse: 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det blant annet at «Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens 
formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig 
tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det 
kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler» 
 
Videre heter det: «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
 
Overordnede myndigheter har uttalt seg negativt til søknaden om en økning av antall 
parkeringsplasser fra 18 til 45. 
 
Hensikten bak reguleringsbestemmelse 4.1 er å redusere biltrafikken til 
dagligvarebutikken. Ved å redusere antall p-plasser for bil reduseres biltrafikken og 
forholdene kan legges bedre til rette for gående og syklende. En dispensasjon 
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vurderer kommunedirektøren som en vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsen og 
kan derfor ikke gis. 
 
Trafikkutfordringer på Nessetveien/fylkesvei 156 og antall p-plasser for bil var et 
tema som ble grundig vurdert i reguleringsprosessen. Nessetveien er omkjøringsvei 
ved hendelser og vedlikehold i Nordbytunnelen på E6, og det er periodevis 
avviklingsproblemer på fylkesveien. Overordnede myndigheter og tiltakshaver ble 
derfor omforent med et forslag til 18 p-plasser for bil. 
 
Kommunedirektøren mener at det ikke er relevant å sammenligne denne 
reguleringsplanen med andre planer i Ås eller Vestby. Hver reguleringsplan vurderes 
individuelt. Det vises også til tilsvarende søknad i 2018, der økning av antall p-
plasser ble vurdert og avslått. 
 
Eventuell saksbehandlingsfeil som ved å referere til tidligere formulering av plan- og 
bygningslovens § 19.2 vurderes ikke til å ha betydning for vedtakets innhold. 
Kommunedirektøren anser saken som tilstrekkelig opplyst og søkers klage tilsier ikke 
en annen vurdering av saken. 
 
Kommunedirektøren har derfor ikke funnet vilkår som tilsier å gi en dispensasjon i 
denne saken, dvs at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Dersom dispensasjon blir gitt vil spesielt de nærmeste naboene merke økningen av 
p-plasser for bil, i form av økt utslipp og støy. 
 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk og 
plan (HTP) søknad om dispensasjon fra reguleringsplan R-288 §4.1 Parkering for 
etablering av inntil 45 parkeringsplasser. 
 
Begrunnelse for vedtaket, jfr. plan og bygningslovens § 19-2: 
HTP finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt fordi: ------ (fyll inn) 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må 
medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt 
vedtak av 07.07.2021. 
 
Kommunedirektøren vurderer derfor at vedtak om avslag på dispensasjon bør 
opprettholdes. Klagen bør derfor ikke tas til følge og saken oversendes 
Statsforvalteren i Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 
 
 



Ås kommune 

18/01397-31 Side 6 av 6 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


