
Ås kommune - Brekkeveien 50 - gbnr 53/1 - Søknad om dispensasjon for 
fradeling av parsell i LNF-område - Fylkesmannens uttalelse

Vi viser til brev fra Ås kommune av 12.5.2014. Det er søkt om dispensasjon for fradeling av 
parsell fra gbnr 53/1, der tunet søkes fradelt resten av landbrukseiendommen. Parsell A, hvor 
tunet ligger, er på omtrent 3,6 dekar, hvorav 1,4 dekar er dyrket mark. Søker opplyser at parsell 
B skal sammenføyes med annen nærliggende landbrukseiendom. Kommunen opplyser i 
oversendelsen at begge parsellene fortsatt skal benyttes til formål LNF-A. 

Eiendommen ligger i kort avstand fra boligområdet Moer og omtrent 1,6 km fra Ås sentrum.

Fylkesmannens merknader 
Fylkesmannen viser til at Ås kommuneplan er under rullering, og at en eventuell dispensasjon 
kan føre til en bit for bit utbygging. Vi viser til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene 
av 10. april 2014 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”). I følge rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal det tilstrebes klare grenser 
mellom boligområder og LNF-områder. I denne saken legger vi til grunn at begge parseller 
fortsatt skal være LNF-områder og ikke omdisponeres til boligformål. 

Gjennom oversendelsen er det opplyst at søknaden gjelder fradeling av tun med tilhørende 
sammenføyning av resterende landbrukseiendom. Kommunens landbruksfaglige kompetanse 
setter krav om at parsell B selges som tilleggsareal til annen nærliggende landbrukseiendom. 
Fylkesmannen støtter denne vurderingen, og dersom kommunen vurderer å gi dispensasjon 
forutsetter vi at disse vilkårene legges til grunn.  

Fylkesmannen legger til grunn at kommunen foretar en nøye vurdering ut fra lokale forhold, etter 
reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19. Vi viser til Dispensasjonsveilederen utarbeidet av 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 

Konklusjon
Fylkesmannen støtter kommunens landbruksfaglige kompetanse og kommunens foreløpige 
vurdering. Dersom kommunen vurderer å gi dispensasjon, forutsetter Fylkesmannen at det settes 
vilkår som sikrer nasjonale og regionale føringer for jordvern og om økt matproduksjon.
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