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Ås kommune - Uttalelse ifm søknadn om dispensasjon - Reguleringsplan 
- R-288 - Sjøskogenveien 2 - Detaljregulering 
Vi viser til oversendelse datert 14. juni 2021 gjeldende søknad om dispensasjon for å kunne 
øke antall parkeringsplasser fra 18 til 45.  

Tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelsen 4.1 i reguleringsplan for Sjøskogenveien 2. Iht. 
bestemmelsen er det tillat inntil 18 parkeringsplasser.  

Søknaden begrunnes i all hovedsak med at matvarebutikken krever flere parkeringsplasser for 
å kunne være drivverdig.  

I 2018 ble det søkt om å øke antall parkeringsplasser fra 18 til 47. Søknaden ble avslått både 
administrativt og politisk. Akershus fylkeskommune frarådet at det ble gitt dispensasjon, brev 
datert 23.05.2018.  

Kommunens foreløpige vurdering er at vilkårene i Pbl. § 19-2 ikke er oppfylt og at det ikke 
ligger til rette for å innvilge dispensasjon 

Viken fylkeskommune uttaler seg som regional planmyndighet, kulturminnemyndighet, 
vannmyndighet og som veieier for fylkesveier. Fylkeskommunen skal påse at det ikke gis 
dispensasjon i strid med nasjonale og viktige regionale hensyn.  

Generelt 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. En 
eventuell dispensasjon kan ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra. Det skal også foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon 
basert på en interesseavveining av fordeler og ulemper. Det er i utgangspunktet fordeler og 
ulemper for de allmenne interessene som skal avveies. Kommunens skjønnsmessige avveining 
beror på en vurdering av dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet, samt nasjonale og regionale rammer og mål. 

Kommuneplanen er kommunenes overordnede styringsverktøy for arealbruk og er forankret i 
en omfattende prosess med medvirkning og politisk vedtak i kommunestyret. 
Presedensvirkninger av dispensasjoner vil kunne svekke kommuneplanen som viktig 
styringsverktøy. 
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Regionale interesser 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og Regional plan for handel, 
service og senterstruktur (RP-HSS) ligger til grunn for vår uttalelse. Planene gjelder inntil det 
er vedtatt en ny plan for Viken.  

Iht RP-HSS, retningslinje 5.2.7, skal parkeringsløsninger for handel bidra til at målsettingen om 
nullvekst ivaretas. Det skal være lav parkeringsdekning ved arbeidsplass- og besøksintensive 
virksomheter (R10).  

Vurderinger 
Reguleringsplanen for Sjøskogenveien 2 åpner for ca 950m2 areal til forretning. Hensikten 
med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av REMA 1000. Ved offentlig ettersyn 
i 2016 ble det redegjort for at planen ville bidra til minimalt med trafikkøkning. Begrenset 
parkeringsdekning er et svært viktig virkemiddel for å begrense transportvekst.  

Vi mener en økning fra 18 til 45 parkeringsplasser vil legge til rette for mer biltransport. 
Økning i parkeringskapasitet vil undergrave strategier og retningslinjer i RP-ATP og RP-HSS, 
samt . 

Å begrense antall parkeringsplasser for personbil ved målpunkt som en dagligvarebutikk kan 
være effektivt for å redusere bilbruk. Begrensning i antall plasser har størst effekt i tette 
byområder der det er nærhet til viktige funksjoner og kollektivtilbud. Vi forstår det slik at 
dagligvarebutikken skal ha den funksjon å dekke et lokalt behov. En dispensasjon til å etablere 
flere parkeringsplasser kan føre til at mange av beboerne i boligområdene rundt opplever det 
som enklere å velge å reise med bil til butikken framfor å gå eller sykle. 

Begrensning av parkeringsplasser skjer enklest ved å innføre det i nye utbyggingsprosjekter og 
gjennom planbestemmelser. Parkeringsbegrensning gjennom planbestemmelser brukes som 
et effektivt virkemiddel for å styre bilbruk og bidra til å nå statlig og regionalt mål om å få flere 
til å velge andre reisemåter enn personbil. Der det gjennom planbestemmelser er krav til 
maks antall parkeringsplasser med formål om å begrense bilbruk, bør det ikke dispenseres fra 
kravet. 

Konklusjon 
Viken fylkeskommune støtter kommunens foreløpige vurdering av saken. Vi fraråder at det gis 
dispensasjon på grunnlag av at omsøkte tiltak undergraver statlige og regionale føringer. Vi 
ber om å bli underrettet om vedtaket i saken slik at vi kan vurdere klage.  

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Hilde Kobbelund Habberstad 

Avdelingssjef kommunale planer Rådgiver kommunale planer 
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Medvirkende rådgivere:  

Samferdselsplanlegging og forvaltning: Sondre Rise 

 

Kopi til: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

STATENS VEGVESEN 
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