
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ås kommune 

Postboks 195 

1431 ÅS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Ewa Bartnikiewicz / 95112547 18/96151-2 17/02682-7 29.05.2018 

     

      

Uttalelse til søknad om dispensasjon / bruksendring fra friområde til 

boligformål på eiendom med gnr. 100 bnr. 13 i Ås kommune -      

Kongeveien 153 

Vi viser til oversendelse datert 26.04.18 fra Ås kommune, vedrørende 

dispensasjon/bruksendring fra friområde til boligformål for gnr 100 bnr 13.  

 

Eiendommen med gbnr 100/13 ligger i et uregulert område og er avsatt til friområde i 

kommuneplanenes arealdel. Det omsøkte tiltaket er i strid med friområde-formålet.  

 

Formålet med dispensasjon er søkerens ønske om å bygge en ny bolig på eiendommen med 

gbnr. 100/13. Eiendommen ligger i nær avstand til fylkesveg 56 (Kongeveien) som har en 

årsdøgntrafikk på 2830 (National vegdatabank). Fartsgrense er 50 km/t. 

 

I henhold til § 6.2 i kommuneplanens planbestemmelser, arealdelen har fv. 56 

holdningsklasse streng i rammeplan for avkjørsler. Langs veger med «streng holdning» skal 

antall tillatelser til utvidet bruk av boligavkjørsler begrenses samt at det må vurderes i 

forhold til fremtidig utvikling.  

 

Avkjørsel fra fv.56 til eiendom på gbnr 100/10 og 100/13 

Boligen på gbnr 100/10 har avkjørsel fra fv.56 (Kongeveien) som er å regne som en lovlig 

avkjørsel iht. veglovens § 40. Ifølge søkeren har eiendommen med gbnr 100/13 tinglyst 

veirett. Avkjørselsspørsmålet blir imidlertid ikke aktualisert før søknaden om dispensasjon 

fra kommuneplanen er ferdigbehandlet. 

 

Statens vegvesen vurdering: 

Vi mener at det er svært uheldig å gi dispensasjon for det omsøkte tiltaket. Tiltaket er i strid 

med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging og 

regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi støtter kommunens vurdering og 
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er dermed negative til en eventuell innvilget søknad, blant annet på grunn av beliggenheten 

og manglende gang- og sykkelveg. Eiendommen ligger slik at beboerne vil bli avhengig av å 

bruke bil til daglige gjøremål. Av hensyn til trafikksikkerhet langs fv. 56 (Kongeveien) er det 

ikke ønskelig åpne opp for mer boligbygging. 

 

Statens vegvesen kan ikke se at det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for 

dispensasjon basert på en interesseavveining av fordeler og ulemper, jf plan- og 

bygningsloven §19-2. Videre vil det være uheldig med en utvikling der utbygging i Ås 

kommune skjer gjennom dispensasjoner og ikke gjennom planer. Det vil uthule kommunens 

og regionale myndigheters mulighet til å styre arealutviklingen i tråd med nasjonale politiske 

føringer. 

 

Ut fra en helhetsvurdering finner vi derfor ikke at det er grunnlag for å dispensere i denne 

saken. Statens vegvesen fraråder derfor sterkt at Ås kommune innvilger dispensasjon for 

bruksendring fra friområde til boligformål på gbnr 100/13. 

 

En eventuell innvilget dispensasjon for bruksendring på eiendommen med gbnr 100/13 

utløser krav om ny avkjøringstillatelse etter §40 i Veglova. Statens vegvesen vil behandle en 

eventuell søknad om avkjøringstillatelse etter at dispensasjonssaken er endelig avgjort.  

 

Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken.  

 

Vegavdeling Akershus 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Ewa Bartnikiewicz  
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