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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter, som må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer 
av administrasjonens vedtak av 12.07.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 12.07.2018, sak 18/01397 dokument nr. 
5 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Ås, 17.10.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.11.2018 
 
Vedlegg: 
1. Klage på avslag, datert 31.07.2018 
2. Delegert vedtak, datert 12.07.2018 
 
3. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 23.05.2018 
4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 05.06.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vinterbro utvikling AS 
HS arealplan AS v/Håvard Skaaden 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Akershus fylkeskommune 
Statens vegvesen 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Avslag på dispensasjon fra R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2, ble 
gitt i vedtak av 12.07.2018. Saken ble påklaget i brev datert 31.07.2018. 
 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
12.07.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Fakta i saken: 
R-299 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble vedtatt 25.10.2017. I planen er 
det lagt til rette for kombinert formål forretning og tjenesteyting, samt opprettholde 
dagens bensinstasjon og veiserviceanlegg. Planforslaget vil gi plass til en 
dagligvareforretning med ca. 950 m2 salgsareal. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 4.1 som omhandler 
parkering. I bestemmelsen om parkering heter det at: 
 
Det tillates inntil 18 parkeringsplasser. 10 % skal reserveres for el- eller 
hydrogenbiler. 5 % av bilplassene for forretning skal etableres for personer med 
funksjonsnedsettelse og plasseres nær publikumsinngangen til forretning. 
 
Sykkelparkering skal etableres i henhold til anbefalinger i Statens vegvesens 
sykkelhåndbok 233. Sykkelparkeringen skal plasseres nær inngangen til butikken. 
 
Parkeringsarealet skal opparbeides med belysning og beplantning. 
 
Til (ny) 1. gangs behandling i HTM 03.12.2015 ble det foreslått 18 p-plasser for bil. 
Dette ble foreslått av tiltakshaver, etter tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus som antydet ca. 12 p-plasser per 1000 m2 næringsareal. I møtet foreslo 
HTM og øke antall p-plasser for bil til 60. Det førte til at fylkesmannen fremmet 
innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Tiltakshaver valgte å imøtekomme 
fylkesmannens innsigelse, ved å gå tilbake til opprinnelig forslag om 18 p-plasser for 
bil. Fylkesmannen aksepterte forslag om 18 p-plasser (som opprinnelig foreslått) og 
trakk sin innsigelse. 
 
I dispensasjonssøknaden ble det bedt om at antall parkeringsplasser for bil ble 
utvidet fra 18 til 47 plasser. Søknaden ble behandlet delegert og den ble avslått, da 
rådmannen ikke kunne se at vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19-2 er oppfylt, jamfør tidligere behandling av antall p-plasser i 
planforslaget. 
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Avslag på dispensasjon: 
Avslag på dispensasjon fra R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 ble gitt 
i vedtak av 12.07.2018. Begrunnelsen for avslaget er at antall p-plasser tidligere er 
blitt vurdert i reguleringssaken (se over). Samtlige overordnede myndigheter har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden og fraråder at antall p-plasser for bil 
økes. Akershus fylkeskommune åpner imidlertid opp for at det kan tillates en økning 
til totalt 26 parkeringsplasser for bil, mens Statens vegvesen fraråder sterkt at det gis 
dispensasjon til flere p-plasser. 
 
Reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 er en ny plan, vedtatt 25.10.2017, og skal 
være styrende for utviklingen i området. 
 
Kommunen kan ikke se at vilkårene for å få dispensasjon, dvs at fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn ulempene, er oppfylt etter plan- og bygningslovens § 19-
2. 
 
Klage på avslag: 
I brev datert 31.07.2018 ble avslaget påklaget av ansvarlig søker. Klager mener at 
saken ikke ble tilstrekkelig opplyst i behandling av dispensasjonssaken. Klager 
mener at kommuneplanen, som styringsverktøy for framtidig utvikling av kommunen, 
må være realistisk og gjennomførbar. I tillegg må avgjørende og sentrale vilkår for 
utvikling kommuniseres tydeligere, noe som klager mener ikke er tilfelle i denne 
saken. 
 
Eiendommen ble ervervet i 2009 med intensjon om å utvikle eiendommen med en 
dagligvareforretning og det ble fremmet reguleringsforslag om dette, i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 
 
I kommuneplanen står det ikke noe om parkeringsrestriksjoner knyttet til 
forretningsvirksomheter som legger begrensninger på dette prosjektet. Når denne 
type strenge restriksjoner for maksimalt tillatt parkering kommer «overraskende» inn i 
prosjektet, mener klager at tiltaket praktisk talt ikke er gjennomførbart da premissene 
for økonomisk bærekraftighet ikke er til stede. Klager skriver at dette «oppfattes som 
en betydelig inkonsekvens for kommunens plangrunnlag, noe som gir stor grad av 
uforutsigbarhet for både innbyggere og utviklere.» 
 
Klager mener at det bør være kommunens ønske og ambisjon å få realisert mest 
mulig av kommuneplanen og oppfordrer kommunen å vurdere mer romslig 
parkeringsdekning for Sjøskogenveien 2. Se for øvrig mer utfyllende klage i vedlegg 
1. 
 
Rådmannens vurdering: 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det at «Dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Ved dispensasjon fra loven, forskriftene eller fra plan, skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Det er tydelig hva som er hensikten bak reguleringsbestemmelse 4.1, og det er å 
redusere biltrafikken til denne dagligvarebutikken, ved å redusere antall p-plasser for 
bil og dermed legge forholdene bedre til rette for gående og syklende. En 
dispensasjon vurderer rådmannen som en vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsen 
og kan derfor ikke gis. 
 
Trafikk og antall p-plasser for bil var et tema som ble grundig vurdert i 
reguleringsprosessen. Overordnede myndigheter og tiltakshaver ble omforent med et 
forslag til 18 p-plasser for bil. 
 
Rådmannen har derfor ikke funnet vilkår som tilsier å gi en dispensasjon i denne 
saken, dvs at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
De nærmeste naboene vil spesielt merke økningen av p-plasser for bil, i form av økt 
utslipp og støy. 
 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Begrunnelse for vedtaket, jfr. plan og bygningslovens § 19-2: 
HTM finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt fordi: ------ (fyll inn) 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
12.07.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om avslag på dispensasjon bør opprettholdes. 
Klagen bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


