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Ås/Oslo, 20. april. 2021 
Til Ås Kommune 
v/ Magnus Ohren 
 
R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen 
Vi viser til planarbeidet med Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen.  
Ved offentlig ettersyn kom det inn merknader blant annet fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå 
Statsforvalteren), Viken fylkeskommune og Kulturhistorisk museum.  
 
Viken fylkeskommune kom med innspill knyttet til bom, som vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. I tillegg ser vi at det er behov for noen ytterligere justeringer i 
reguleringsbestemmelsene, særlig knyttet til rekkefølgekravene. Slik vi ser det, bør det være 
rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse (eller sikret opparbeidelse) av offentlige veier for 
bruksendring av fritidsboliger til boligformål i samsvar med pbl § 18-1 i tillegg til at det bør fremgå av 
at det ikke er en fastlagt rekkefølge på utbyggingen av feltene med tilkomst fra o_SKV1 eller felt med 
tilkomst fra o_SKV2.  
 
Statsforvalteren har fremmet innsigelse til planforslaget, da planforslaget etter Statsforvalterens syn 
er i strid med regional plan for areal og transport og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. Statsforvalteren peker på at området først må avklares ved rullering 
av kommuneplanens arealdel.  
 
Vi er av den oppfatning at områdeplanen ikke er i strid med kommuneplanens arealdel og at 
områdeplanen følgelig er blitt tilstrekkelig planavklart, og at Statsforvalterens innsigelse ikke bygger 
på riktig grunnlag.  
 
I høringen til ny kommuneplan i 2015 var det tydelig at området vil være i strid med ønsket 
utbyggingsmønster i regional plan som også ble vedtatt i 2015. I høringen for ny kommuneplan i 
2015 lå området inne som hensynssone. Sonen var en videreføring av Kommuneplanen av 2011-2023 
der intensjonen i å endre både hytteområdet i Askehaugåsen nord og hytteområdet Tømrernes 
feriehjem til helårsboliger var beskrevet. Kommunens ønske om transformasjon fra fritidsbebyggelse 
til boligbebyggelse var følgelig kommunisert i gjeldende kommuneplan. 
 
Vi ønsker derfor at områdeplanen nå behandles videre og at plansaken går til mekling, jf pbl § 5-6.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Stiftelsen Byggfag / Tømrernes Feriehjem 
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