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Ås kommuneplan 2015-2027 - Forslag til kommuneplanens arealdel 

Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/01965 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/15 26.02.2015 
2 Formannskapet 14/15 04.03.2015 
3 Kommunestyret 9/15 18.03.2015 
 

 
 
Kommunestyrets behandling 18.03.2015: 
Vara Stein Ekhaugen (H) tiltrådte for Sverre Strand Teigen (H) på bakgrunn av 
vurdering av sistnevntes habilitet, se formannskapets protokoll av 04.03.2015.  
 
Plan- og utviklingssjefen informerte om at det i innspill 47-Åsmåsan, står feil i 
konsekvensutredningen: Det skal stå at innspillet fikk flertall for utredning. 
 
Ordfører gjorde oppmerksom på følgende korrigering i formannskapets innstilling:  

Voteringen om innspill 24-Kjerringjordet ble 6-3 (1Ap, SV, KrF) - for utredning. 
Administrasjonen skal for øvrig korrigere betegnelsen Kjerringjordet i dette 
innspillet, da det i realiteten dreier seg om et skogsområde sør for Kjerringjordet. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

Antallet reguleringsplaner nevnt under §§ 1.1 og 1.2 i bestemmelsene utvides 
ikke. Arbeidet med å oppdatere reguleringsbestemmelsene i nevnte planer 
startes omgående.  

_____ 
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag ut til høring: 
 

Ås skal tilrettelegge for flere boenheter og næring, det er samtidig viktig å ivareta 
bygdas identitet gjennom å ivareta de åpne kulturlandskapene i kommunen.  
Ås vil ta ansvar for en bærekraftig arealutnytting for å beskytte matjorda mot 
nedbygging, og bygge klimavennlige og trivelige tettsteder. Dette skal vi gjøre ved 
å iverksette følgende tiltak: 
1. Beskytte matjorda gjennom en streng jordvernpolitikk som ikke tillater 

nedbygging av matjord til bolig og næring i kommunen. 
2. Begrense antall nye fradelte eiendommer utenfor tettstedene ved å fjerne 

LNF-b områdene i kommunen. 
3. Definere grenser for vekst i eksisterende bebyggelse som sikrer fortetting og 

transformasjon fremfor spredt utbygging utenfor tettstedsgrensen. 
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4. Iverksette strenge rekkefølgebestemmelser som hindrer en utbygging som 
ikke er i tråd med behovet og sikre at utbyggingen primært skjer med fortetting 
nær sentrale områder og kollektivtilbud. 

5. Definere verdier av kulturlandskap og matjord inn i hensynssonene i 
kommunen. 

6. Innføre midlertidig bygge- og deleforbud i sentrumsområdet inntil 
områdereguleringen for sentrum er ferdig utarbeidet. 

 
Generelt bør utbyggingen i stor grad bremses inntil Follobanen er på plass i 2021. 
 
SV fremmet følgende forslag om tillegg til «Forslag til kommuneplanens arealdel»: 
 Tiuråsen konsekvensutredes for omdisponering fra LNF til bolig.  

_____ 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 

Område 58-Søråsjordet nord tas tilbake til LNF. 
 
Anders Often (MDG) fremmet følgende forslag: 

Område 47-Åsmåsan reguleres som LNF-område. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

Område 22-Søndre Holstad gård ønskes utredet. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 Område 10-Nygårdkrysset utredes. 

_____ 
 
 
Marianne Røed (Sp) tok opp følgende angående SVs forslag: 
Røed ble i møtet oppmerksom på at deler av arealet i nevnte forslag eies av hennes 
nærmeste familie. Røed foreslo for kommunestyret at hun på bakgrunn av dette 
skulle avstå fra behandling og votering av SVs innspill, samt total plan, men delta i 
voteringen av øvrige innspill.  
 
For administrasjonens vurdering av situasjonen, var følgende kombinasjon 
avgjørende: Denne problemstillingen er ikke omtalt direkte i kommuneloven eller 
forvaltningsloven, med tilhørende kommentarutgaver. Det gjør at vurderingen er 
vanskelig. Det var i dette tilfellet heller ikke tid til å få på plass vara, fordi SVs forslag 
først ble fremmet i møtet.  
 
Jf. fvl. § 8 er det i kollegiale organ, organet selv som avgjør habilitetsspørsmålet. 
Kommunestyret sluttet seg til Røeds forslag. 
 
Administrasjonen undersøker problemstillingen nærmere før kommuneplanens 
arealdel skal vedtas i kommunestyret etter høringsperioden. 

_____ 
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Votering: 
Voteringer over arealinnspill fremgår av vedlegg 1. 
Voteringer over endringer i «Forslag til kommuneplanens arealdel», vedlegg 2: 

FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
SVs forslag (Tiuråsen) ble vedtatt 25-7 (7H). (32 stemmer - Marianne Røed 
voterte ikke). 

 
_____ 

 

Plan- og utviklingssjefen informerte om at hensynssonene på Søråsteigen og 
Campus var inkludert i forslaget sendt til formannskapets møte 04.03.2015. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:   
I likhet med de øvrige hensynssonene lar kommunestyret hensynssonene på 
Søråsteigen og Campus følge forslaget.  
 
Kommunestyret sluttet seg til Hilde Kristin Marås’ forslag. 

_____ 
 
Én representant opplyste ordfører i pausen at vedkommende hadde stemt feil i 
voteringen om innspill 14-Nøstvedt.  
Mot 11 stemmer (7H, 3SV, MDG) vedtok kommunestyret å votere på nytt:  
Innspill 14 ble vedtatt utredet 19-14 (7H, 3FrP, 3SV, MDG). 
 
Hege Opedal (SV) klaget på omgjøringen av ovennevnte vedtak og foreslo at den 
siste avstemmingen annulleres og at kommunestyret forholder seg til den første. 
 
Ordfører orienterte om at tre medlemmer sammen kan kreve lovlighetskontroll innen 
tre uker etter møtet, jf. kommuneloven § 59. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 18.03.2015: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14, 1. ledd, legges forslag til 
kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune, datert 18. mars 2015, ut til høring og 
offentlig ettersyn. 
 
Planen oppdateres i henhold til kommunestyrets vedtak som fremgår av  
vedlegg 1 og 2. 
 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 23. mars 2015 
  
Rita Stensrud 
Konsulent i politisk sekretariat  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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VEDLEGG 1 til kommunestyrets vedtak i K-sak 9/15 
Kommuneplan 2015-2027. Arealinnspill fordelt på skolekretser 
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VEDLEGG 2 til kommunestyrets vedtak i K-sak 9/15 
 

Endringer i «Forslag til kommuneplanens arealdel»: 
 

1. Fjerde avsnitt under «Befolkningsutvikling og boligbehov», side 1, skal lyde: 
Etablering av ny boligbebyggelse skal baseres på prinsippene om samordnet 
areal og transport. Tyngden av boliger skal etableres i gangavstand til 
eksisterende kollektivtilbud, fortrinnsvis i tilknytning til jernbanen. Boligbygging 
kan også tillates i gangavstand til eksisterende høyfrekvent busstilbudet.  

 
2. Tredje avsnitt under «Areal til næring», side 2, skal lyde: 

I krysningspunktet mellom hovedferdsårene E18 og E6 ligger det godt til rette for 
arealkrevende virksomhet med få besøkende og få ansatte. Området mellom E18 
og Kirkerudhøgda foreslås utvidet med tanke på arealkrevende virksomhet. 
 

3. B - § 3.2  
Ta bort: 
Berørte regionale myndigheter skal samtykke i spørsmålet om nødvendig 
kollektivtilbud er etablert. 
 
C - § 3.3  
Ta bort: 
Rekkefølge og utbyggingstempo fastsettes i kommunens boligprogram. 
 
D - § 3.4  
Punktet fjernes. Dekkes av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. 
 
E - § 3.5  
Endres til: 
Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrka jord, eller viktige arealer for 
naturmangfold, grønnstruktur eller friluftsinteresser, skal potensialet for fortetting 
og transformasjon være kartlagt. 
Fortetting og transformasjon av eksisterende bebygde områder skal prioriteres, 
før dyrket eller dyrkbar jord omdisponert. 
 
F - § 6.2  
Endres til: 
Ved utbyggingsprosjekter med samlet areal over 500 m2 BRA skal behovet for 
ladestasjoner for el-bil vurderes og innarbeides i reguleringsplanen. 
 
G - § 7.1  
Endres til: 
Planforslag der dette er relevant skal sikre god tilgjengelighet for gående og 
syklende. Planforslaget skal redegjøre for hvordan trafikksikkerhet og 
fremkommelighet ivaretas. 
 
H - § 8.1  
Endres til: 
Det skal avsettes plass for sykler og biler. 
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I - § 8.3  
Punktet fjernes.  
 
J - § 8.4  
Punktet fjernes. Dekkes av § 6.3 
 
K - § 9.1  
Følgende legges til: 
I områder der det finnes en etablert byggelinje i kortere avstand enn 50 meter fra 
fylkesveien følges denne 
 
L - 10.1  
Endres til: 
Offentlig tilgjengelig uteareal skal om mulig være universelt utformet, ha god 
sammenheng med eksisterende og planlagt sentrumsstruktur, historiske 
bygningsmiljø og grønnstruktur. 
 
M - § 10.3 (det andre av to 10.3-punkter) 
Punktet fjernes. 
 
N - § 12.2  
Endres til: 
Alle planforslag skal inneholde vurdering av hensynet til tilgjengelighet/universell 
utforming. I planforslaget skal det dokumenteres for hvordan kravene ivaretas. 
 
O - § 12.4  
Første setning beholdes, mens andre og tredje setning fjernes. 
 
P - § 12.5  
Første setning endres til: 
Det skal sikres akseptable dagslysforhold for alle boenheter og for 
uteoppholdsareal.  
 
Q - § 13 
Hele punktet fjernes. Det dekkes av § 14.4 
 

R - § 14.2  
Endres til: 
Reguleringsplanforslaget skal inneholde en vurdering av forekomster av viktige 
naturtyper og biologisk mangfold, med en beskrivelse av hvilke naturverdier som 
skal bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje. Registreringsområdet 
skal omfatte hele planområdet. 
 

S - § 16.1  
Andre setning er helt unødvendig og fjernes. 
 
T - § 17.1  
Punktet fjernes, dekkes av § 8.1 og 8.2 
 
U - § 17.2  
Punktet fjernes, dekkes av § 7.4 
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V - § 18.1  
Andre setning strykes. 
 
W - § 18.2  
«under bakken» strykes. 
 
X - § 18.3  
Endres til: 
Ved områdeutbygging, skal avfallskonteiner(e) fortrinnsvis være nedgravd.  
 
Y - § 19.1 Utnyttelsesgrad og høyder  
I første kulepunkt endres 60m2 til 70 m2. 
Det tilføyes et tredje kulepunkt som lyder: 

 Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 4 meter og 
mønehøyde inntil 6 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen.  

 
Æ - § 21.1  
Andre kulepunkt endres til 

 Arealintensiv virksomhet, herunder kontorbedrifter, skal lokaliseres med god 
kollektivdekning.  

 
Ø - § 23.1  
Endres til: 
Første setning beholdes. Andre setning fjernes. Følgende legges til: Se ellers       
§ 20.1. 
 
Å - § 23.2  
Følgende legges til (formuleres på samme måte som i gjeldende kommuneplan): 
Det tillates fradeling/spredt boligbygging med 15 enheter i Brønnerud krets, 15 
enheter i Nordby krets og 10 enheter i Kroer krets. 
 
AA - § 24.5 
Ett eget punkt om Breivoll tas inn. 
 
AB - § 24.5 
De enkelte hensynssonene spesifiseres. 

 
4. Utfordre NMBU til å finne alternativt boligområde på/nær campus. 

 
5. Antallet reguleringsplaner nevnt under §§ 1.1 og 1.2 i bestemmelsene utvides 

ikke. Arbeidet med å oppdatere reguleringsbestemmelsene i nevnte planer startes 
omgående.  
 

6. Tiuråsen konsekvensutredes for omdisponering fra LNF til bolig. 
 


