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Tiltakshaver ønsker å etablere dagligvare/detaljhandel med salgsareal på ca. 615 m2 på 
eiendommen. Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at dagens industrilokaler ikke møter 
markedets krav til størrelse og at dagens kontorlokaler har en ugunstig beliggenhet utenfor Ski 
sentrum. På bakgrunn av økt fortetting med boliger de senere årene vurderes at det foreligger
grunnlag for dagligvare/detaljhandel på eiendommen.

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 
”Dispensasjon”. Fylkesrådmannen har følgende merknader:

Andre regionale interesser
Generelt
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset, jf. Miljøverndepartementets lovkommentar 
til 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. 
Kommunens skjønnsmessige avveining beror på en vurdering av dispensasjonens konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, samt nasjonale og regionale rammer og mål. 

Handel, service og senterstruktur
Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre, fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008 skal sikre
bedre oppfølging av fylkesdelplaners retningslinjer for handel-, service- og senterstruktur. En 
utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for de som ikke 
disponerer bil skal unngås.

Fylkesrådmannens vurdering
Det omsøkte tiltaket er i strid med kommuneplanen for Ås. Etablering av dagligvarehandel i 
området kan bidra til økt bilbasert handel og en spredt sentrumsutvikling.

Fylkesrådmannen mener at en formålsendring fra industri/lager til detaljhandel ikke bør behandles 
som en dispensasjon, men eventuelt som en reguleringsendring.
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På denne bakgrunn fraråder fylkesrådmannen at det gis dispensasjon.

Dersom kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- og bygningsloven § 
19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader. Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. 
Fylkesrådmannen minner om kommunens adgang til å stille vilkår.  

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund Anne Traaholt
seniorrådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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