
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ås kommune - Søknad om dispensasjon for bruksendring fra friområde til 
boligformål - Kongeveien 153 - gbnr 100/13 - Fylkesmannens uttalelse 
  
 
Vi viser til brev fra Ås kommune av 26.04.2018. Tiltakshaver har søkt dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Det er søkt om dispensasjon for bruksendring fra friområde til 
boligformål. Området er utenfor prioritert tettsted, er bilbasert og mangler gang- og sykkelvei.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen vil påpeke at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. 
Dispensasjoner uthuler gjeldende planers funksjon som styringsverktøy, og kan medføre 
uforutsigbarhet for kommunens innbyggere i fremtidige plan- og byggesaker. 
 
Vi gjør kommunen oppmerksom på at den samlede effekten ved bruk av dispensasjoner over tid 
vil undergrave hensynene som bestemmelsene skal ivareta. Dette selv om én enkelt dispensasjon 
ikke alene har denne effekten.  
 
Fylkesmannen støtter den administrative vurderingen til kommunen om å avslå søknad om 
dispensasjon. Økt boligbygging i dette området vil ikke bygge opp om prinsippet om å bygge 
innenfra og ut og vil også måtte regnes inn i 10 % av vekst som kan tas utenfor prioritert tettsted. 
Denne prosentandelen skal være vedlikeholdsvekst for å sikre gode og stabile bomiljø. Fylkesmannen 
kan ikke av oversendt informasjon se at boligbygging her vil bidra til dette og fraråder derfor at 
kommunen innvilger dispensasjon for bruksendring fra friområde til boligformål.  
 
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 01.03.2018. 
 
Fylkesmannen ønsker at kommunen sender kopi av vedtak i saken. 
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