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Klage pi vedtak - Sak nr. D 512/12. Dispensasjon for oppføring av
ishall p# eiendom gbnr. 104/19 i As kommune

Akershus fylkeskommune har i oversendelse, datert 20. mars 2014, gjort Statens vegvesen
kjent med Ås kommunes vedtak av 18. januar 2013 i sak nr. D 512/12. Kommunen har i
nevnte sak fattet vedtak om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Vinterbro
Næringspark (R-159) til oppføring av ishall på eiendommen gbnr. 104/19, Kveldroveien 6.
Det dispenseres fra gjeldende regulering vedrørende grad av utnytting, byggegrense og
reguleringsformål.

Statens vegvesen påklager kommunens vedtak i sak nr. D 512/12 i medhold av plan- og
bygningsloven§ 1-9.

Beskrivelse av tiltaket
Planområdet ligger ved Vinterbro i Ås kommune og er sentralt plassert i forhold til
eksisterende vegnett (El 8 og E6). Eiendommen gbnr. 104/19 er i gjeldende plan regulert til
byggeområde for næringsformål (industri/lager). Det er gitt dispensasjon til oppføring av
ishall på eiendommen. Anlegget er ment å dekke både lokale og regionale behov for anlegg til
ulike idretter på is og utleie til annen bruk utenom vintersesongen.

Statens vegvesens vurdering av tiltaket
Statens vegvesen skal som sektormyndighet ivareta nasjonale mål og føringer for samordnet
areal- og transportplanlegging. Dette innebærer blant annet å arbeide for å begrense
transportbehovet og sikre mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport.

Forhold til veg
Eiendommen gbnr. 104/19 er sentralt plassert i forhold til eksisterende vegnett- E18 og E6.
Adkomst til det lokale vegnettet vil være via rundkjøring på Vinterbro i nord eller via
rundkjøring på Nygårdskrysset i sør. Som forvalter av riksvegnettet på vegne av staten har
Statens vegvesen ansvar for å ivareta framkommeligheten, trafikksikkerheten og miljøet langs
El8 og E6. En forutsetning for at vi skal kunne ivareta denne oppgaven er at det i planarbeid
redegjøres for de trafikale konsekvensene av nye tiltak langs vegnettet. En ishall er
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publikumsrettet og bilbasert. Disse faktorene forutsetter at det redegjøres for de trafikale
konsekvensene av tiltaket. Det er vår vurdering av det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag å
konkludere at tiltaket ikke vil bidra til mer støy eller trafikkbelastning i området, slik
kommunen konkluderer i sin saksutredning.

Forhold til overordnede retningslinjer
Ulike typer virksomhet genererer svært ulik mengde og type trafikk. Det er derfor viktig at
nye virksomheter etableres i samsvar med ABC - prinsippet «rett virksomhet på rett sted».
Prinsippet innebærer at virksomheter som tiltrekker seg mye publikum bør lokaliseres til
områder med god kollektivdekning, såkalte A-lokaliteter. Statens vegvesen vurderer at en
ishall på eiendommen bryter med ABC - prinsippet. Virksomheten vil være publikumsrettet,
tilgang til virksomheten vil i hovedsak være bilbasert og det er ikke kollektivdekning i
området på kveldstid og i helger når virksomheten i hallen vil være størst.

Av samme årsaker vurderer vi tiltaket å være i strid med Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging (RPR for ATP), jfr. pkt. 3.6. Blant tiltakene for å
redusere klimagassutslipp er RPR for ATP ment å bidra til å minske behovet for bilbruk, øke
satsing på kollektivtrafikk og gi økt tilgjengelighet for fotgjengere og syklister.

På bakgrunn av god tilgjengelighet til overordnet vegnett og relativt kort avstand til Oslo er
angjeldende eiendom vurdert å være egnet til næring/lagervirksomhet med få ansatte og
besøkende og til bilbasert godstransport. Vi savner en vurdering fra kommunen om behovet
for areal til lokalisering av virksomheter som er i tråd med gjeldende reguleringsformål.
Tilsvarende savner vi en lokaliseringsanalyse for mulige alternative lokaliseringer av ishallen,
som i større grad egner seg for publikumsrettet virksomhet. Om tiltaket er ment til utleie på
helårsbasis, også til annen virksomhet enn issport, oppfatter vi at hallen vil ha funksjon som
flerbrukshall, noe som tilsier en mer sentral beliggenhet.

Statens vegvesen mener tiltaket er i strid med ABC-prinsippet og overordnete føringer for
lokalisering av virksomheter. Vi mener at det her foreligger en vesentlig endring av dagens
reguleringsformål og at saken derfor skulle vært behandlet som en reguleringsendring og ikke
som en dispensasjonssak.

Begrunnelse for klagen
Som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med sektoransvar på
transportområdet mener vi at saken skulle ha vært oversendt Statens vegvesen til uttalelse, jfr.
plan- og bygningsloven § 19-1:  Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og
forbudet i § 1-8.

Vi mener derfor at kommunens vedtak i sak nr. D 512/12 ikke er gyldig fordi Statens
vegvesen ikke fikk mulighet til å gi uttalelse til søknaden om dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 19-1 før kommunen fattet vedtak i saken. I medhold av plan- og
bygningsloven§ 1-9 påklager vi kommunens vedtak i sak nr. D 512/12.
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Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak i sak nr. D 512/12, forutsetter vi at vår klage
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling.

Vegavdeling Akershus
Med hilsen

as ad
Nils-Erik Bogsrud
Avdelingsdirektør
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