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Uttalelse til søknad om deling - Drøbakveien 135 gbnr. 27/3

Vi viser til oversendelse, datert 16.1.2014. Statens vegvesen beklager lang
saksbehandlingstid.

As kommune har mottatt søknad om deling av boligeiendommen gbnr. 27/3, Drøbakveien
135. Eiendommen ligger ca. 600 m fra E6 og Korsegården og ca. 5 km fra As sentrum.
Tomten er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur- og friluftsomrade - LNF,
med underformål b; areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse.

Veg- og trafikk
Eiendommen har avkjørsel fra fv. 152 via privat veg. Det er anlagt gang- og sykkelveg på
motsatt side av fylkesvegen, med sideskift via undergang øst for eiendommen. Barn som kan
tenkes å bosette seg på parsellen som søkes fradelt må krysse fylkesvegen på en strekning
hvor det ikke er tilrettelagt for sikker kryssing. Fylkesveg 152 har på strekningen en
trafikkbelastning på ca. 9000 kjøretøy/døgn og skiltet hastighet er 70 km/t. Med fartsgrense
70 km/tvil det være en stor risiko for barn å krysse fylkesvegen. Generelt ber vi kommunen
unngå å gi tillatelse til oppføring av bolig på eiendom som ligger slik til at det blir behov for å
krysse fylkesveg som har fartsgrense 50 km/t eller høyere fartsgrense. Dette av hensyn til
trafikksikkerhet for barn.

Fylkesveg 152 er i kommunens rammeplan for avkjørsler klassifisert i holdningsklasse meget
streng, som er strengeste klasse. Dette innebærer at vegen skal være tilnærmet avkjørselsfri og
at utvidet bruk ikke godkjennes uten stadfestet reguleringsplan.

Forhold til overordnete retningslinjer
I henhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging bør
utbyggingsmønstre planlegges slik at det tilrettelegges for en mest mulig effektiv, trygg og
miljøvennlig transport slik at transportbehovet begrenses. Boliger bør i størst mulig grad
lokaliseres i kort avstand til kollektivknutepunkt, forretninger og kontorer for å redusere
transportbehovet og avhengighet av bil, jfr. Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging.
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Hovedregel i henhold til føringer i kommuneplanen er at ny utbygging skal skje innenfor
eksisterende byggeområder i form av fortetting og gjenbruk av arealer. I henhold til
kommuneplanen er redusert transportbehov å anse som et grunnleggende kriterium for
lokalisering av boliger. Vi merker oss en pågang av søknader om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel fra LNF til boligformål i dette området, og anbefaler sterkt at
kommunen holder fast ved kommuneplanens arealdel og ikke gradvis legger til rette for
et utbyggingsmønster som er i strid med overordnede mål for samordnet areal- og
transportplanlegging (RPR for ATP). Likebehandling av søknader tilsier at en dispensasjon
vil åpne for tillatelse i flere tilsvarende saker, den kan danne presedens.

Oppsummering
• Tiltaket er i strid med kommuneplanens holdningsklasse for fylkesveger, som har

meget streng holdning.

• Vi anser deling av boligeiendommen å være i strid med RPR for ATP og ikke i tråd
med føringene i gjeldende kommuneplan.

• Statens vegvesen bemerker at det vil være stor risiko for barn akrysse fylkesvegen for
å bruke gang- og sykkelvegen på motsatt side av vegen.

På bakgrunn av overnevnte momenter vil Statens vegvesen motsette oss søknaden om deling
av eiendommen gbnr. 27/3, Drøbakveien 135.

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Marit Ulveseth
Seksjonsleder la& .t

Ingvild Leite
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