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Ås kommune - Gamle Mossevei 9 - gbnr 27/1 - midlertidig dispensasjon for
utsalg av planter sesong 2015 samt reguleringsvarsel - Fylkesmannens
uttalelse

Vi viser til dispensasjonssøknad fra Follo Prosjekt av 13.10.2014, samt reguleringsvarsel av
10.09.2014.

Det er søkt om midlertidig dispensasjon for å drive utsalg av planter sesongen 2015 på gbnr 27/1,
Gamle Messevei 9 i Ås, og varslet omregulering på samme eiendom med sikte p legge til rette
for permanent næring/planteutsalg med mulig utvidelse til gartneri. Reguleringsvarselet omfatter
et areal på ca. 3,9 dekar som er utlagt til LNF-område i gjeldende kommuneplan.

Området i dispensasjonssøknaden er noe større enn planområdet i reguleringsvarselet. Begge
omfatter 60 kvadratmeter dyrka jord. Landbrukssjefen i Follo har vurdert utsalget å komme inn
under begrepet landbruk og har ingen merknader til arealdisponeringen.

Fylkesmannen har vurdert at midlertidig dispensasjon for å drive utsalg av planter sesongen 2015
ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn som vi er satt til ivareta. På
denne bakgrunn har vi ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Vi legger til grunn at
kommunen har foretatt en nøye vurdering ut fra lokale forhold etter reglene i plan- og
bygningsloven kapittel 19.

Vi viser til Dispensasjonsveilederen utarbeidet av Fylkesmannen og fylkeskommunen og aktuelle
overordnede føringer som skal ivaretas i kommunens vurdering av dispensasjonen, jf.
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 2013 (www.fmoa.no, under "plan og
bygg, arealforvaltning").

Dersom det skal reguleres for varig utsalg anbefaler vi kommunen avurdere hva som vil være
den mest hensiktsmessige lokaliseringen av en slik type virksomhet, spesielt med tanke på å
unngå bransjeglidning, sikre en utvikling som reduserer bilbehovet og bygge opp under en
positiv sentrumsutvikling.
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Med hilsen

Morten Ingvaldsen
landbruksdirektør

Ståhle Bakstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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