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Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 

og § 23.2 for utvidet bruk av avkjørsel til fylkesvei 152 i forbindelse med 

søknad om fradeling av eiendom gnr. 27 bnr. 30 - Drøbakveien 137 i Ås 

kommune  

Vi viser til oversendelse fra Ås kommune datert 21.12.2018 vedrørende dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelse § 6.2 som omhandler holdningsklasser for avkjørsler og      

§ 23.2 om LNF-området, underformål b.  

 

Det fremgår av brevet at Ås kommune ved byggesaksavdelingen har fattet følgende vedtak: 

 

«I medhold av pbl. §20-1, første ledd, bokstav m, jf. 26-1, innvilger Ås kommune søknad 

om deling av eiendommen gnr. 27 bnr. 30 i to parseller. Gjenværende parsell 1 skal være på 

ca. 1032m2 og fradelt parsell 2 skal være på ca. 1036m2, som vist på situasjonskart 1:1000 

datert 20.12.2018. 

 

Det stilles følgende vilkår som krav for å innvilge søknaden:  

• Det skal foreligge tinglyst rett for fradelt parsell 2 til adkomst over gjenværende 

parsell 1 

• Det skal foreligge tinglyst rett for gjenværende parsell 1 til fremføring og vedlikehold 

av ledninger og kabler over gnr.27/1 og fradelt parsell 2 

• Det skal foreligge tinglyst rett for fradelt parsell 2 til fremføring og vedlikehold av 

ledninger og kabler over gnr. 27/1». 

 

Statens vegvesen påklager dette vedtaket. 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med politisk behandling i HTM 05.06.2014 av søknad om dispensasjon fra 

gjeldende kommuneplan for gnr. 27 bnr. 3, ble eiendommen vedtatt delt i to boligtomter, 

27/3 og 27/30. 
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Vi viser for øvrig for til våre uttalelser datert 18.03.2014 og 14.12.2017 hvor vi frarådet at 

dispensasjon gis.   

 

Ås kommune har mottatt søknad om ytterligere deling av den nye parsellen, eiendommen 

gnr.27 bnr. 30, Drøbaksveien 137 til boligformål. Eiendommen er i henhold til 

kommuneplan for Ås disponert til LNF – område med underformål b: areal for spredt bolig-, 

fritids- eller næringsbebyggelse. Tomten ligger langs fylkesveg 152 (Drøbakveien) ca. 650m 

vest for E6 og Korsegården. Fra den omsøkte tiltaket er det ca. 90 m via privat vei til 

fylkesveg 152. 

 

Statens vegvesen har sterkt frarådet at dispensasjon gis i vår uttalelse datert 30.05.2018. 

 

Begrunnelse for klage  

• Bestemmelse 6.2 

Eiendommen har avkjørsel til fylkesveg 152 via en privat veg. I kommuneplanens rammeplan 

for avkjørsler er fylkesveg 152 kvalifisert i holdningsklasse meget streng. Dette innebærer at 

vegen skal være tilnærmet avkjørselsfri og at utvidet bruk ikke godkjennes uten stadfestet 

reguleringsplan. Vi kan ikke se at det vesentlige vilkåret er oppfylt for at dispensasjonen skal 

gis. 

 

Bestemmelse 6.2 i kommuneplanbestemmelser lyder følgende «…utvidet bruk av 

eksisterende avkjørsel tillates kun etter vedtatt reguleringsplan eller etter vedtak». 

 

Denne eiendommen er ikke regulert.  

 

• Bestemmelse 23.2 

Videre lyder bestemmelsen 23.2 for landsbruks-, natur- og friluftsområder, underformål b 

følgende:  

 

«I Brønnerud skolekrets kan det tillates fradeling av tomt tilstøtende eksisterende 

boligbebyggelse for inntil 9 nye boenheter (..)med forutsetning av at disse ligger langs veien 

med holdningsklasse lite eller mindre streng». 

 

Dette er en viktig forutsetning for en eventuell innvilget dispensasjon. Fylkesveg 152 har 

holdningsklasse meget streng, som er strengeste klasse. Det fremgår tydelig av § 23.2 at 

samtidige vilkår må være oppfylt for at grunneier kan søke om dispensasjon fra gjeldende 

kommuneplan. Bestemmelsen stiller krav til kumulative vilkår i motsetning til alternative 

vilkår, der det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt.  

 

I medhold til § 23.2 må det omsøkte tiltaket ligge: 

• i LNF-området med underformål b, 

• i Brønnerud skolekrets og 

• langs veien med holdningsklasse lite eller mindre streng 
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Det tredje vilkåret er ikke oppfylt. Derved er det ikke grunnlag i kommuneplanen for 

omsøkte utbygging. 

 

Kommuneplanen skal være et forutsigbart planleggingsverktøy for fremtidig utbygging i 

kommunen. Det skal derfor tungtveiende grunner til for å gi dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan.  

 

Statens vegvesen merker at det er stort utbyggingspress i dette området. Vi er derfor sterkt 

bekymret for en slik liberal dispensasjonspraksis i et pressområde. Konsekvensene blir både 

redusert trafikksikkerhet, økt bilbruk og dårligere framkommelighet for buss og 

varetransport. Vi minner om at en innvilget dispensasjon kan danne presedens i lignende 

saker i fremtiden. 

 

• Forhold til overordnete retningslinjer 

I henhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging bør 

utbyggingsmønstre bør planlegges slik at det tilrettelegges for en mest mulig effektiv, trygg 

og miljøvennlig transport slik at transportbehovet begrenses. Boliger bør i størst grad 

lokaliseres i kort avstand til kollektivknutepunkt, forretninger og kontorer for å redusere 

transportbehovet og avhengighet av bil, jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging.  

 

Eiendommen gnr. 27 bnr 30 ligger ca. 5 km fra Ås sentrum og på grunn av tomtens 

lokalisering kan vi ikke se at det omsøkte tiltaket vil bidra til mindre bilbruk. Redusert 

transportbehov samt kort avstand til daglige gjøremål er et grunnleggende kriterium for 

lokalisering av boliger.  

 

Det omsøkte tiltaket er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Forslaget må vurderes opp mot regional plan.  

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i overnevnte påklager Statens vegvesen Ås kommune sitt vedtak av 

21.12.2018 for eiendommen gnr. 27 bnr. 30 om dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelse § 6.2 og § 23.2.  

 

Dersom Ås kommune ikke kan imøtekomme vår klage ber vi om at saken med tilhørende 

dokumenter oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling.  

 

 

Vegavdeling Akershus - planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Nils Audun Karbø 

Avdelingsdirektør Inga-Elisabeth Gjerdalen  
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 


