
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ås kommune - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for E6 
Korsegården Nord - Frogn grense slik at eiendom kan brukes til boligformål 
etter eierskifte - Smebølveien 3 - gbnr 23/8 og 23/10 - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Ås kommune datert 15.02.2018. Det er søkt om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsen 8.5 i reguleringsplan for E6 (vedtatt 14.02.1996) som sier at område 
SBL1 (som tilsvarer eiendommen med gbnr. 23/10) kan brukes til boligformål inntil eventuelt 
eierskifte. Området skal senere tilbakeføres til jordbruksformål. Det søkes nå om å kunne 
videreføre eiendommen til boligformål også etter eierskifte.  
 
Det opplyses i oversendelsen at eierne av eiendommen ble tilbudt innløsning av eiendommen av 
statens vegvesen på grunn av støy fra E6, men at eierne valgte å bli boende på premissene i 
bestemmelsen. Statens vegvesen har etter en henvendelse gitt uttalelse om forholdet til 
reguleringsbestemmelsen. I brev datert 09.10.2017 skriver de at vegvesenet ikke kan se noen 
grunn til at bestemmelsen i reguleringsplanen må gjennomføres ettersom nødvendig utbedring av 
boligen er gjennomført, og sluttoppgjøret er utbetalt. Samtidig viser de til dispensasjonsvilkårene 
i plan- og bygningslovens § 19-2 og sier at de ikke vil motsette seg en eventuell dispensasjon 
dersom kommunen finner at vilkårene for dispensasjon er oppfylt.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at hensynene bak bestemmelsen knytter seg til støy og ikke 
jordbruksinteresser. Vi har vurdert at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller 
regionale hensyn som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen merknader til 
dispensasjonssøknaden.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen foretar en grundig vurdering ut fra lokale forhold, 
etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19. Vi viser til dispensasjonsveilederen utarbeidet 
av Fylkesmannen og fylkeskommunen. Videre gjør vi oppmerksom på andre aktuelle 
overordnede føringer som skal ivaretas i kommunens vurdering av dispensasjonen, jf. 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 01.03.2017 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”).  
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