
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ås kommune - Sneis søndre og Rombak - gbnr 97/1 og 97/2 - Søknad om 
dispensasjon for endring fra næringsbebyggelse til boligbebyggelse - 
Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Ås kommune av 20.11.2018. Det er søkt om dispensasjon fra arealformål i 
gjeldende kommuneplan for endring fra næringsformål til boligformål. Eiendommene ligger ved 
et etablert boligområde på Sneissletta i Ås kommune. Eiendommene omfattes også av 
hensynssoner H130-3 og H430-1 i kommuneplan, som er sikringssoner knyttet til infrastruktur 
og framføring av ny E18. Eventuell dispensasjon fra hensynssonene må avklares med ansvarlig 
samferdselsmyndighet. Dersom dispensasjon gis vil eiendommene bebygges med to nye boliger.  
 
Fylkesmannens vurdering  
 
Areal og transport 
Eiendommene ligger i tilknytning til et etablert boligområde, men området har ingen etablerte 
sentrumsfunksjoner som nærbutikk, servicetilbud e.l. Det er stor avstand til de fleste funksjoner 
og eventuelt nye boliger her vil bidra til økt biltrafikk.  
 
Støy 
Eiendommene ligger midt mellom eksisterende E18 og fremtidig trasé for E18 i en slik avstand 
at støy fra europaveien må regnes som aktuelt. Selv om eiendommene i dagens situasjon ikke 
ligger innenfor gul sone fra E18 er det uklart hvordan situasjonen blir med ny E18. 
Støysituasjonen for eiendommen med ny E18 må avklares, fortrinnsvis gjennom reguleringsplan 
hvor det gjøres en støyfaglig utredning og settes krav til eventuelle avbøtende tiltak.  
 
Kommuneplanprosess 
Kommunen sier i oversendelsen at de ønsker å ta stilling til denne typen arealformålsendringer i 
den kommende kommuneplanrulleringen, med oppstart tidlig i 2019. Vi støtter kommunen i 
denne vurderingen.  
 
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 
(www.fmoa.no under «plan og bygg, arealforvaltning»). 
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Konklusjon  
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon til arealformålsendring. Etter vår vurdering vil 
tiltaket være i strid med nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og støy i planlegging. En dispensasjon vil vesentlig tilsidesette disse 
hensynene. Vi mener videre at det er uheldig å foreta arealformålsendringer gjennom 
dispensasjonssaker og støtter kommunens ønske om å ta stilling til endringen i kommende 
rullering av kommuneplan. Fylkesmannen ber om å få tilsendt vedtak i saken. 
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