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Fremtidig arealbruk for området underlagt hensynssone H810_3 ved Tømrernes 
Feriehjem avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. Området 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunen har vært engasjert i områdeplanlegging av området Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen siden 2016. Området er avsatt i kommuneplanens 

arealdel til fritidsbebyggelse ved Tømrernes Feriehjem og kombinert fritids- og 
boligområde ved Askehaug. I 2011 ble området underlagt hensynssone H810_3 

for omforming i behandlingen av kommuneplanens arealdel. Hensynssonen 
innebærer at området er underlagt krav om felles planlegging, med følgende 
hensikt: For Askehaugåsen og Tømrernes feriehjem skal det foreligge en 

reguleringsplan for hele området før omgjøring av fritidsbolig til helårsbolig. 
 

Hensynssonen for omforming ble videreført ved rullering av kommuneplanens 
arealdel i 2015. 

 
Arbeid med områdeplan for området ble igangsatt 2016, initiert av Stiftelsen 
Byggfag som er største grunneier i området. Et planprogram ble vedtatt i februar 

2017, og planområdet omfatter hele området som er underlagt hensynssone, 
samt enkelte tilgrensende områder som del av Askehaug gård i øst og enkelte 

tilgrensende eiendommer og veikryss for å sikre best mulig helhetlig planlegging 
av området. Et forslag til områdeplan ble behandlet første gang i Hovedutvalg for 
teknikk og plan i møte 04.03.2020, sak 9/20, og sendt til offentlig ettersyn våren 

2020. Kommunen har mottatt over 70 høringsuttalelser til saken. 
  

Høringen av planforslaget vitner om stort engasjement blant berørte hytteeiere i 
området. En grov oversikt over uttalelsene som er mottatt gir inntrykk av at 
berørte parter i området er svært splittet i saken, der flere hytteeiere er ivrige 

motstandere av områdeplanen, mens mange er ivrige tilhengere og ønsker 
muligheten for å etablere helårsbolig velkommen. Uttalelsene er enten preget av 

kraftig prinsipiell motstand mot endring av området som sådan, eller protester 
mot og ønsker om justering av detaljer i planforslaget. Det er videre gjennom 
planprosessen oppstått stor usikkerhet om de økonomiske konsekvensene for 

hytteeiere i området dersom områdeplanen gjennomføres. De aller fleste virker 
oppgitt over denne usikkerheten, som også gir lite forutsigbarhet for videre 

utvikling av eiendommene i området, særlig ettersom det også er nedlagt bygge- 
og deleforbud i området. 
 

Fra overordnede myndigheter har kommunen mottatt høringsuttalelser fra Viken 
fylkeskommune, Ruter AS og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Fylkeskommunen 

fraråder videre planlegging av området, særlig ettersom det foreslås rett før ny 
rullering av kommuneplanens arealdel, og har behov for å ytterligere avklare 
forhold knyttet til utgraving av arkeologiske funn i området. Fylkeskommunen 

fremmer likevel ikke innsigelse til planforslaget. Dette er ikke tilfelle hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, som i brev per 23.06.2020 fremmer innsigelse 

til planen med følgende begrunnelse: 
 

Planforslaget er i strid med kommuneplanen, Regional plan for areal og transport 

i Oslo og Akershus og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging. Planområdet ligger utenfor prioriterte vekstområder og 

bygger ikke opp under kollektiv, sykkel og gange som transportformer. På denne 
bakgrunn fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget. 
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Vi fremmer innsigelse til områdeplanens konvertering av fritidsboliger til 

helårsboliger og ytterligere ny bebyggelse i området da planen er i strid med 
regional plan for areal og transport og statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi fremmer ikke innsigelse til utbygging på 

B1 (B14 i kommuneplanen) da utbyggingsområdet ble godkjent av 
departementet 19.12.2016. 

 
Kommunedirektøren har etter høringen holdt et innledende møte med 
Statsforvalteren den 19.02.2021 for å få klarhet i punktene det fremmes 

innsigelse til. Særlig har kommunedirektøren vært undrende til Statsforvalterens 
forståelse av kommuneplanens arealdel, ettersom området har vært underlagt 

hensynssone for omforming over to kommuneplanperioder som begge er 
rettskraftige. Statsforvalteren ga i møtet utrykk for at de fremmer innsigelse på 

tross av områdets status i kommuneplanens arealdel, og er svært bekymret for 
at innholdet i planforslaget i så stor grad bryter med retningslinjer i regional plan 
for areal og transport. Statsforvalteren ønsker derfor at området vurderes på 

nytt gjennom rullering av kommuneplanens arealdel, og ses i sammenheng med 
øvrig arealutvikling i kommunen. 

 
Byggeområdet B14 i kommuneplanens arealdel er også omfattet av 
planavgrensningen til områdeplanen, men Statsforvalteren er tydelige på at 

innsigelsen ikke gjelder for utvikling av dette området. Kommunedirektøren har 
derfor vurdert at grunneier for området kan fremme et privat innsendt 

detaljplanforslag for delområdet om det er ønskelig for å få fremdrift i utviklingen 
av dette området. Området har vært under planlegging som del av 
områdeplanen for Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen, men er ikke underlagt 

kommuneplanens hensynssone for omforming, og var gjenstand for mekling i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel i 2016. Dersom det fremmes et privat 

forslag for delområdet, bør vurderingen av et planforslag også omfatte mulige 
virkninger for gjennomføring av områdeplanen for øvrig. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren er bekymret for muligheten for videre fremdrift i 

planleggingen av Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen. Statsforvalteren var i 
møtet 19.02.2021 svært tydelige på at det ikke er rom for justeringer eller større 
endringer i planforslaget slik det foreligger, som kan gi et annet syn på saken og 

føre til at de vil trekke innsigelsen. Kommunedirektøren vurderer det derfor slik 
at det er tre muligheter for videre fremdrift i saken. 

 
1. Området vurderes på nytt gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. 
Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Gjennom 

kommuneplanprosessen skal fremtidig arealutvikling i Ås kommune sett under 
ett vurderes, og overordnede myndigheter legger til grunn regional plan for areal 

og transport i vurderingen av nye utviklingsområder. Kommunedirektøren 
vurderer at det vil være heldig om området blir vurdert på nytt gjennom 
kommuneplanprosessen, slik at utviklingen kan ses i sammenheng med øvrig 

planlagt arealutvikling i kommunen. I den forbindelse vil særlig den regionale 
planens retningslinjer for vedlikeholdsvekst utenfor utpekte vekstområder være 

sentral for å få forståelse for betydningen av utvikling av Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen. Etter at en avklaring av arealbruken er gitt gjennom 

rettskraftig ny kommuneplan, kan planarbeidet videreføres og sluttbehandles. 
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2. Formell mekling med Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Det inngås mekling med Statsforvalteren. Å vedta en områdeplan slik den 
foreligger vil ikke ha rettsvirkning. Det er innsigelsesmyndigheten selv som må 
beslutte å trekke en innsigelse, og Statsforvalteren forventer at eventuelle 

innsigelser trekkes forutfor sluttbehandling av plansaker. Forutfor et vedtak av 
planen, må det derfor gjennomføres mekling med Statsforvalteren for å avklare 

om det kan vedtas en reguleringsplan for boligbebyggelse i området. Om det 
ikke oppnås enighet, kan kommunen be om å få saken vurdert av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Dersom kommunen ønsker å inngå en 

meklingsprosess, vil kommunedirektøren begynne arbeidet med å forberede en 
slik prosess. Det må også nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan 

gjennomføre meklingsmøter med Statsforvalteren på vegne av kommunen. 
 

3. Områdeplanarbeidet avsluttes 
Dersom det vurderes slik at det ikke lar seg gjøre å ferdigstille en områdeplan 
som kan gis rettsvirkning, vurderer kommunedirektøren det slik at området bør 

opprettholdes til fritidsbebyggelse som i dag. Kommuneplanens arealdel som er 
under rullering bør i så tilfelle endres slik at området opprettholdes som 

fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming, og eventuelt med nye 
generelle bestemmelser for forvaltning av bebyggelsen i området. Eventuelle 
reguleringsplaner som fremmes i området vil i så fall kun kunne angi tydeligere 

føringer for forvaltning av fritidsbebyggelse i området. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen har ikke avsatt eller forpliktet økonomiske midler til planlegging av 
området per i dag. All planlegging av området er finansiert av Stiftelsen Byggfag 

som er største grunneier i området. Kommunedirektøren vurderer det slik at det 
fortsatt vil være behov for ressurser for å gjøre utbedringer i forslaget som var til 

ettersyn våren 2020. Høringsprosessen har avdekket behov for utbedring av 
planforslaget på flere punkter, herunder justeringer av internveier, atkomst til 
området og for enkelteiendommer, og å avklare føringer for utgraving av 

avdekkede kulturminner i området. Dersom det ikke kan legges til grunn at 
videre planarbeid bekostes av forslagsstiller Stiftelsen Byggfag, vil det kunne gi 

vesentlige utfordringer dersom kommunen ønsker å fortsette planleggingen av 
området. Stiftelsen gir utrykk for i brev per 20.04.2021 at de er innstilt på å 
innarbeide enkelte endringer i planforslaget, og at de ønsker snarest mulig 

fremdrift i plansaken. 
 

Utover kostnader for selve arealplanleggingen er det gjennom planarbeidet 
avdekket vesentlige behov for oppgradering av infrastrukturen i området for at 
området skal kunne fungere som et boligområde til helårsbruk. Blant de mest 

vesentlige funnene er behovet for å etablere nytt vannledningsnett som har 
kapasitet til å sikre brannvannsdekning, flere pumpestasjoner i området med 

behov for oppgradering, det er behov for ny hovedvannledning inn til området, 
samt ny hovedatkomstvei til området fra øst med kommunal standard.  
 

Kommunen har ikke lagt til grunn å bidra til etablering av disse tiltakene utover 
en forholdsmessig andel for infrastruktur som også kommer innbyggere utenfor 

området til gode. For all øvrig infrastruktur er det lagt til grunn at dette 
finansieres gjennom utvikling av området til boligformål. Det forventes at dette 

også skal legges til grunn i den videre prosessen. Det vurderes derfor slik at 
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økonomiske konsekvenser for kommunen kun omfatter en forholdsmessig andel 
ved oppgradering av nødvendig infrastruktur i området.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener situasjonen er uheldig. Planarbeidet er igangsatt 

både fra kommunen og forslagsstiller Stiftelsen Byggfags side i god tro om at 
hensynssonen nedfelt i kommuneplanens arealdel er en gyldig og tydelig føring 

om kommunens ønskede utvikling for området. Planlegging av et såpass stort 
planområde er i utgangspunktet omfattende, kostbart og tidkrevende både for 
kommunen selv og berørte grunneiere og naboer. Kommunedirektøren forventer 

at det selv med de alternativene som er forelagt fortsatt vil ta lang tid å få 
endelig avklaring om fremtidig arealbruk ved Tømrernes Feriehjem og 

Askehaugåsen.  
 

Av de aktuelle alternativene for fremdrift i saken, vurderer kommunedirektøren 
at kommunen er best tjent med å avklare fremtidig arealbruk for området 
gjennom pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Ettersom 

Statsforvalteren er tydelige i sitt syn på at området bør vurderes på nytt i 
kommuneplanens arealdel, vurderes det som lite hensiktsmessig å inngå mekling 

om plansaken direkte. Etter all sannsynlighet vil Statsforvalteren opprettholde 
dette synet i en eventuell mekling. Dersom det ikke legges opp til en avklaring 
av forutsetningene for et planarbeid i området gjennom rulleringen av 

kommuneplanens arealdel nå, vil det kunne ta svært lang tid å få en avklaring 
om det ikke lykkes å komme til enighet gjennom meklingsprosessen. 

 
Kommunedirektøren vurderer det derfor som mest gunstig at området vurderes 
gjennom rullering av kommuneplanprosessen som er i gang, ettersom det kan ta 

lang tid å endelig avklare spørsmålet om det først blir aktuelt ved neste rullering. 
 

Alternativer: 
1. Det inngås mekling med Statsforvalteren 
Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling med Statsforvalteren. Det 

nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre meklingsmøter med 
Statsforvalteren på vegne av kommunen. 

 
2. Områdeplanarbeidet avsluttes 
Kommuneplanens arealdel som er under rullering tilpasses slik at området 

opprettholdes som fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming. Det 
vurderes innført nye generelle bestemmelser for forvaltning av fritidsbebyggelsen 

i området.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
 


