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Ås - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - 
Sjøskogenveien 2 

Vi viser til brev datert 14. juni 2021.  
 
Saken gjelder  
Saken gjelder dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for Sjøskogenveien 2, 
R-288, på Vinterbro i Ås kommune. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2017, og har som formål 
forretning og tjenesteyting, samt drift av bensinstasjon.  
 
Det søkes dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene i reguleringsplanens punkt 4.1. Gjeldende 
reguleringsbestemmelser åpner for inntil 18 parkeringsplasser innenfor planområdet. Det søkes nå 
om å utvide antall parkeringsplasser til 47. Søknaden er begrunnet med ønske om å etablere 
dagligvarehandel innenfor planområdet. 
 
Kommunens foreløpige vurdering er at det ikke er grunnlag for å dispensere fra 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Lovverk og Statsforvalterens rolle 
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en 
dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og 
hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter.  
 
Statsforvalteren skal påse at dispensasjoner ikke gis i strid med nasjonale og viktige regionale 
interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. Vi 
skal følge opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innenfor våre 
ansvarsområder. Dette skjer ved at vi avgir uttalelser i saken før kommunen fatter vedtak. Vi har 
også klagerett på kommunens vedtak. 
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det er Statsforvalterens juridiske avdeling som behandler 
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eventuelle klager på kommunens vedtak. Dersom Statsforvalteren i Oslo og Viken klager på et 
kommunalt dispensasjonsvedtak vil det være en annen statsforvalter som behandler klagen. 
 
Vurdering  
Ved offentlig ettersyn av reguleringsplanen i 2016, fremmet Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
innsigelse til planforslaget. Innsigelsen var begrunnet med at planens parkeringsbestemmelser var i 
strid med målet om å redusere klimautslipp, og målet om at all trafikkvekst skal tas med sykkel, 
gange og kollektivtransport. Innsigelsen ble trukket etter at reguleringsbestemmelsene ble revidert 
til å omfatte færre parkeringsplasser enn i det opprinnelige forslaget. 
 
Det ble i 2018 søkt dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene. Søknaden gikk også da ut på å øke 
antallet parkeringsplasser fra 18 til 47. Fylkesmannen i Oslo og Akershus frarådet at det blitt gitt 
dispensasjon, med begrunnelse at tiltaket ville være i strid med nasjonale mål om reduksjon av 
klimagassutslipp, og målet om at all trafikkvekst skal tas med sykkel, gange- og kollektivtransport. 
Videre viste Fylkesmannen til at en dispensasjon ville vesentlig tilsidesette disse nevnte hensynene, 
samt hensynet bak bestemmelsen det søktes dispensasjon fra.     
 
Vi viser til Stortingets klimaforlik og til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. En 
restriktiv parkeringspolitikk er et av de viktigste virkemidlene for å påvirke reisemiddelvalg og 
redusere bilandelen. For å nå det nasjonale målet om at all vekst i persontransporten skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange, mener vi fortsatt at en lav parkeringsdekning er av stor betydning. 
 
Vi legger til grunn at kommunen nøye vurderer søknaden etter reglene i plan- og bygningsloven 
kapittel 19. Vi viser også til dispensasjonsveiledere utarbeidet av Statsforvalteren som ligger på vår 
hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/. Ellers viser vi til 
kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, datert 28. 
januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal arealplanlegging 
 
Konklusjon 
Vi kan ikke se at det er forhold i saken som tilsier at dispensasjonssøknaden bør vurderes 
annerledes nå enn da vi uttalte oss til planforslaget i 2016 og til dispensasjonssøknaden i 2018. Vi 
mener tiltaket er i strid med nasjonale og regionale føringer for areal-, transport- og klimapolitikk. 
Videre mener vi tiltaket vil vesentlig tilsidesette formålet med den bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra. Vi fraråder derfor kommunen å gi dispensasjon. Vi ber om å bli orientert om 
kommunens videre behandling av saken og vil vurdere å klage på et eventuelt positivt vedtak om 
dispensasjon. 
   
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

  
 
Trygve Westrum Solem 
seniorrådgiver 
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