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FORHÅNDSUTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING
AV NÆRINGSBYGG OG VEI PAGBNR 113!2'lr As KOMll.(lUNE

Vi viser til brev fra Askommune av 26.11.201 0.

Det er søkt om dispensasjon for oppføring av et forretningsbygg på 120511? (BYA) på gbm 113/21,
Nessetveien 69, Askommune. I den forbindelse er eksisterende lagerbygg tenkt revet. Etter
gjennomført tiltak vil det bebygde arealet på·ei•endomrnen bli totalt 44%. Ut fra vedlagte skisser og
tegninger framgår det at tiltaket i tillegg omfatter framføring av ny vei på eiendommen.

I gjeldende kommuneplan er orradet avsat til nærings-, og LNF-formåL Komnrnneplanbestemmelsen
§ 8, B,1. begrenser totalt bebygd areal i næringsområder til inntil 35 %. Tiltaket er således avhengig av
dispensasjon fra gjeldende bestemmelse, samt LNP-fonniile! i kommuneplanen.

Miljevernavdelingens mcrlnader
Kantvegetasjon langs vassdrag er lovbeskyttet elter vannressursloven § 11. Det skal derfor
opprettbokles et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av vmm og vassdrag som motvirker avrenning
og gir levested for planter og dyr. Dersom kommunen velger agi dispensasjon for det omskte tiltaket
bør det settes vilkår om at det skal opprettholdes  et  naturlig vegetasjonsbelte langs vannet, samt settes
et forbud mot utfylling i vann.

Miljøvernavdelingen sel' på det som uheldig at deler av den nye veien er tenkt lagt innenfor områder
avsatt til LNF i strandsonen langs et vmsclrag. Vi oppfordrer derfor at det søkes løsninger for ny
adkomstvei innenfor de arealer som i kommuneplanen er avsatt til næringsformål. Ut fra flybileier ser
vi at arealene langs vannet, innenfor LNr-området, brukes i dag som parkeringsareal.
Miljøvernavdelingen anbefaler at kommunen vurderer sti Ile krav til opprydding av gjeldende arealer
og tilbakeføring til naturlig stand. Vi viser her til $ 1-8i plan- og bygningsloven, der det heter at i 100-
metersbeltet langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kullurmiijø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.

Dersom kommunen setter vilkår om at kantvegetasjonen langs vassdraget bevares i henhold ti I
vannresursloven§ 11,vil ikke miljøvernavdelingen motsette seg at elet gis dispensasjon for det
omsøkte tillaket.
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