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Ås kommune - R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - Søknad om dispensasjon 
fra parkeringsbestemmelser 
 
Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 02.05.2018. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 
«Dispensasjon». 
 
Regionale interesser 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget 
14.12.15. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på 
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å 
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.  
 
Fylkesrådmannens vurdering 
Fylkesrådmannen fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt til 47 parkeringsplasser.  
 
Vi vil imidlertid ikke motsette oss en mindre lempning på parkeringsbestemmelsene. I tilsvarende 
plansaker med et lokalt dagligvaretilbud har vi akseptert 2 plasser pr. 100 m2 forretning, som 
skulle tilsvare ca 26 parkeringsplasser i dette tilfelle.     
 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Fylkesrådmannen minner om kommunens adgang til å 
stille vilkår.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Einar Midtsund  Anne Traaholt 
seniorrådgiver plan og miljø  seniorrådgiver arkeologi 
 



  

2 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst 
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