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Ås - uttalelse til offentlig ettersyn av områderegulering for Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen - R-307 

Vi viser til brev datert 08.04.2020 med høring av områderegulering for Tømrernes feriehjem og 
Askehaugåsen.  
 
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. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at området skal tilrettelegges til boligområde. Området omfatter i 
dag fritidsbebyggelse i stor utstrekning. Planen skal gi mulighet for etablering av boligbebyggelse 
til helårsbruk, enten gjennom bruksendring av fritidsboliger eller etablering av nye eneboliger. I 
tillegg gjør planforslaget det mulig å etablere ny bebyggelse i ubebygde deler av planområdet.   
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 20.09.2016. Vi viste til at utvikling av planområdet 
ville være i strid med regional plan for areal og transport og statlige føringer for samordnet bolig-
, areal, og transportpolitikk. Vi frarådet derfor sterkt å gå videre med planleggingen.  
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Innsigelse 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som mål at 
utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme kompakte byer og tettsteder som reduserer 



transportbehovet og legger til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer. Regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er en oppfølging av nasjonale føringer og mål. 
Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og Akershus, om at persontransportveksten i 
området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. I regional plan er Ås sentralområde 
utpekt som regional by. Regional plan legger opp til en innenfra- og ut-utvikling med kompakt 
byutvikling rundt kollektivknutepunktene, og at utviklingen skal skje konsentrert.  
 
Planområdet ligger utenfor det prioriterte vekstområdet i Ås kommune, og langt unna sentrale 
funksjoner som barnehager, butikker og arbeidsplasskonsentrasjoner. Området betjenes av buss 
500 som er en høyfrekvent busslinje mellom Drøbak og Oslo bussterminal. Det er imidlertid lang 
vei til Ski og Ås sentrum (henholdsvis 8 og 11 km), og Ruter påpeker i sin uttalelse at det er store 
utfordringer med å betjene reisende som skal sørover mot Ski på grunn av store gangavstander. 
Ettersom området ligger utenfor gangavstand og med dårlig tilknytning til handel -og 
servicetilbud og lang avstand til barnehage og skole mener vi området vil bli bilbasert.  
 
Ifølge foreslåtte bestemmelser i kap. 6 tillates oppført ca. 280 nye boenheter i planområdet. 
Videre viser planbeskrivelsen at 223 av totalt ca. 295 hytter kan bruksendres fra fritidsbolig til 
helårsboliger. De resterende hyttene forblir hytter grunnet krav til adkomst og for å unngå store 
terrenginngrep.   
 
Ås kommune skal i gang med revidering av ny arealdel. Ifølge planprogrammet skal planarbeidet 
startes opp høsten 2020. I planprogrammet fremkommer det at områder som ikke er i tråd med 
føringer i regional plan for areal og transport, skal vurderes tatt ut av kommuneplanen. Vi mener 
det er svært uheldig å foreslå denne områdereguleringen før kommuneplanen skal rulleres. Det 
er viktig å se utbyggingsområder i en helhet når ny kommuneplan skal utarbeides. Bruksendring 
av fritidsboliger til helårsboliger samt oppføring av nye boliger vil ifølge planforslaget utgjøre ca. 
500 boliger. Dette vil utgjøre en betydelig del av vedlikeholdsveksten som det kan tilrettelegges 
for utenfor prioriterte vekstområder, for å opprettholde stabile bomiljøer. Vedlikeholdsveksten 
bør imidlertid også bygge opp under kollektiv, sykkel og gange som transportformer, jf. 
retningslinje R4 i regional plan. 
 
Som påpekt ved varsel om oppstart fremmet vi innsigelse til boligfeltet Askehaug gård (B14) i 
kommuneplanen for Ås datert 01.06.2015. Innsigelsen var begrunnet i at området er i strid med 
de nasjonale målene for en bærekraftig areal- og transportpolitikk. I avgjørelsen fra 
departementet datert 19.12.2016 fremkommer det at området er ca. 63 dekar stort og vil kunne 
romme om lag 50 boliger. I oversendt planforslag er området imidlertid noe utvidet 
sammenlignet med hva som er avsatt i kommuneplanen. I forslag til bestemmelser tillates 
oppføring av opptil 100 nye boenheter. Vi mener det er uheldig at antall boenheter i området er 
doblet, sammenlignet med hva som ble anslått i KMDs avgjørelse. Vi kan heller ikke se at det er 
gjort en vurdering av dette i plandokumentene. 
 
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.  
 
Faglige råd 
Støy 
Ved varsel om oppstart påpekte vi at deler av planområdet ligger innenfor rød og gul støysone. 
Planbestemmelse 5.3 om støy sikrer at det skal utarbeides støyutredning i henhold til tabell 3 i 



Klima- og miljødepartementets retningslinjer T-1442/2016. Videre fremkommer det at eventuelle 
avbøtende tiltak skal beskrives. Vi ber om at bestemmelsen presiseres slik at avbøtende tiltak 
sikres gjennomført.   
 
Landbruk 
Planforslaget omfatter noe mer av Askehaug gård (B1) enn det som er avsatt i kommuneplanen. 
En manuell kartanalyse tilsier at det kan dreie seg om 6 dekar dyrka jord i randsonen av 
innmarka på gården. Jorda er klassifisert som svært god jordkvalitet. Ved varsel om oppstart 
uttrykte vi en forventning om at planen skulle inneholde en oversikt over evt. omdisponering av 
dyrka og dyrkbar jord. Det ser ikke ut til å være hensyntatt. Reguleringsbestemmelsene 
inneholder heller ikke forslag til avbøtende tiltak som f.eks. flytting av matjord. Vi anbefaler at det 
i planbestemmelsene stilles krav til avbøtende tiltak i form av jordflytting.   
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 
kommunalarealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.  
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