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Referat fra møte med Ås kommune 19.02.2021 

 

Fra Statsforvalteren: 
Eli Kristin Nordsiden, Trygve Westrum Solem 

 

Fra Ås kommune: 
Ellen Grepperud, Magnus Ohren 

 

Agenda for møtet: 
Ås kommune har tatt initiativ til møtet. Temaet for møtet var Statsforvalterens innsigelse til 
reguleringsplanen for Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen.  
 
Ellen Grepperud  
Det ble vist til at SFOV i sin innsigelse hevder at reguleringsplanen ikke er i tråd med kommuneplanen. 
Kommunen mener at reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen, ettersom området ligger 
innenfor hensynssone H810_3, krav om felles planlegging for omgjøring av fritidsbolig til helårsbolig.  
 
Kommunen ønsker en tilbakemelding fra SFOV om hvorfor de ikke anser reguleringsplanen å være i tråd 
med KP, og ønsker å gå i dialog med SFOV om hvordan innsigelsen kan løses. 
 
Trygve Solem  
SFOV innser at reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen. Det er imidlertid andre forhold 

som ligger til grunn for innsigelsen, slik det er formulert i vårt brev 23.06.2020. Vi anser 

reguleringsplanen for å være i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og 

statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. SFOV har videre 

uttalt seg negativt ved varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

Ellen Grepperud 

Kommunen anser arealbruken for området å være avklart i kommuneplanen. Det oppleves da som 

lite forutsigbart for kommune og utbyggere når SFOV fremmer innsigelse mot planforslag hvor 
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arealbruken er avklart i overordnet plan. Dette undergraver kommuneplanens verdi som 

beslutningsverktøy. 

 

Eli Kristin Nordsiden 

Statsforvalterens innsigelsesrett gjelder fullt ut når det legges frem planer med et høyere 

detaljeringsnivå enn det som går fram av overordnet eller foregående plan. I dette tilfellet anser vi 

reguleringsplanen for å medføre konsekvenser som ikke er avklart i kommuneplanen. 

Kommuneplanen angir en hensynssone for felles planlegging og omgjøring fra fritidsbolig til 

helårsbolig. Hensynssonen åpner ikke for etablering av nye bolig, slik reguleringsplanen legger opp 

til.  

 

Ås kommune har begynt arbeid med rullering av kommuneplanen. Reguleringsplanen bør sees i 

sammenheng med rulleringen av kommuneplanen, og vurderes opp mot føringen i regional plan for 

areal og transport. 

 

Ellen Grepperud 

Det kan være aktuelt å vurdere planen som et innspill ved kommuneplanrulleringen. Utbyggingen 

som reguleringsplanen legger opp til vil utgjøre en stor del av vedlikeholdsvektsten utenfor 

lokalsenteret for kommunen.  

 

Magnus Ohren 

Fremmet muligheten for å redusere omfanget av reguleringsplanen mht antall helårsboliger. Det er 

lav lønnsomhet i prosjektet, og dette setter begrensinger for hvor mye omfanget kan reduseres. Det 

kan likevel være et alternativ for å gjøre utbyggingen mer i tråd med statlige og regionale føringer. 

 

Eli Kristin Nordsiden 

Dersom omfanget av reguleringsplanen reduseres, vil SFOV uttale seg til planforslaget innenfor våre 

ansvarsområder. Det er imidlertid ikke mulig å gi noe foreløpig signal om konklusjonen i en slik 

uttale.  

 

Konklusjon 

Møtet hadde til hensikt å åpne en dialog om saken mellom administrasjonen i Ås kommune og 

SFOV. SFOV ønsker ikke å trekke innsigelsen til planforslaget, slik saken står i dag. Ås kommune har 

heller ikke fremmet anmodning om at innsigelsen skal trekkes. Ås kommune tar initiativ til ny dialog 

med SFOV når og hvis dette blir aktuelt.  

 

 

Med hilsen 

 

Eli Kristin Nordsiden 

seksjonssjef 

  

 

Trygve Westrum Solem 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 

 


