17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Kommuneplanenssamfunnsdel
Forslagtil endringer,F 25/8-21,med kommunedirektørensvurdering
Forslagtil endringer

Kommunedirektørensvurdering:

MDG
Kapt.1
(HNM)
MDGAp Kapt.1/Kapt1.1
Sp
SVV Krf
MDG
Kapt.1/Kapt1.1

1. Sirkulærøkonomiog nøkternressursbrukinnarbeidessom mål i
samfunnsdelen.
a) Tilleggtil avsnittetom miljø, side6: «…,samt gjøreÅstil en
foregangskommune
innen sirkulærøkonomi».

Forslagenekan tas til følge.Det baserersegpå Nasjonalstrategi
for grønn,sirkulærøkonomi.Her er bl.a. kommunensineroller
som samfunnsutvikler,planmyndighet,innkjøper,
tjenesteprodusentog eier av byggframhevetsom viktig i
arbeidetmed å bidra til en sirkulærøkonomi.Det kan leggesinn
en generelltekst om dette i kapittel 1.1,samt et mål med
strategier(Slikgjøresdet) om sirkulærøkonomii kapittel 2.2
Langsiktigøkonomiskutvikling.Det understrekesat det er tiltak
som er vedtatt i f.eks.Handingsplanfor klima og energisamt
anskaffelsesstratgien
som bidrar til sirkøulærøkonomiog som
må sesi sammenhengmed dette utviklingsarbeidet.

Sp

Kapt.1/Kapt.1.2

Befolkningsutvikling:
Åskommuneskalstyre mot 1,1 prosentveksti SSBsframskrivingenfor perioden2020- 2035gir en
perioden2020-2035,ikke på mellom 1,1 og 1,9 prosent,som
gjennomsnittligbefolkningsvekst/årpå ca 1,1 %.KOMPASdokumentetnå leggeropp til.
framskrivingenesomleggerboligprogrammettil grunn gir en
befolkningsvekstpå 1,9%.Daer boligrogrammetredusertmed
25%.Bådeutbyggingstaktenog den framtidigedemografiske
sammensetningen
er usikker.Derfor bør kommunenta høyde
for en vekstsomkan varieremellom 1,1 og 1,9 % i
planperioden.

Ap

Kapt.1/Kapt.1.2.2 Kulepunkt5 s. 10 : forebyggeog snu en negativutvikling i barn og
ungespsykiskehelsemed et bedrepsykiskhelsetilbud.

b) Det ønskeshøringsinnspillfra enkeltpersoner,bedrifter og
organisasjonerpå hvilketiltak, mål og strategiersom bør inn i
samfunnsdelen,somkan gjøreÅskommunetil en
foregangskommune
innen sirkulærøkonomi.

Forslagetkan tas til følge,men foreslårfølgendekorrigering:
Forebyggeog snu en negativutviklingi barn og ungespsykiske
helsemed bl.a. et bedrepsykiskhelsetilbud

V (HNM) Kapt.1/Kapt.1.2.2 1.2.2Folkehelse(s10)– bytte ut tekst kulepunkt2:
Forslagetkan tas til følge.
Gjennomføretiltak somresultereri økt bruk av bruk sykkel,gange
og kollektiv transport.
Dette seesi sammenhengmed kapittel 7 Klima;ved at når en større
andelav lokalereisertas til fots/på sykkel,såreduseres
klimautslippene.
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Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

SV (HNM) Kapt.2/Kapt.2.1

Fjerne Figur 5.

Forlaget kan tas til følge.

Marås

Kapt.2/Kapt.2.1

Innbyggertorget er et verktøy på vei mot mer samarbeid
og samskaping i Ås kommune. (4.avsnitt)
Forslag: Vurdere å ta ut hele avsnitt. Ønsker diskusjon om dette.
Begrunnelse: Er dette fremtidsrettet i et 12-års perspektiv og eneste
samarbeidsform?

Følgende endring foreslås: Innbyggertorget er ett av verktøyene
mot mer samarbeid og samskaping i Ås kommune. Endret tekst
bør bli stående med underpunkter. Andre og utfyllende tiltak vil
foreslås underveis i utviklingen gjennom de 12 årene.

Marås

Kapt.2/Kapt.2.1

Samskaping er tatt i bruk som begrep der offentlige og private
parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å
definere utfordringer og muligheter, og ta i bruk nye og bedre
løsninger. (3.avsnitt)
Forslag: Samskaping er tatt i bruk som begrep der offentlige og
private parter inngår i et likeverdig samarbeid.
Begrunnelse: Ikke nødvendig å ta med siste del. Gir føringer som
kanskje endres.

Forslaget kan tas til følge.

Ap Sp
MDG
SV V Krf

Kapt.2/Kapt.2.2

b) Tillegg til avsnittet om økonomi/klima, s. 13: «I tillegg vil Ås
Forslaget kan tas til følge. Bør ses i sammenheng med forslag til
kommune ta med seg holdningen om at beste kjøpene for økonomi endring ved innspill om å ta inn tekst om sirkulær økonomi,
og klima ofte er de man lar være. Det finnes potensiale for gjenbruk samt kommunedirektørens vurdering.
og ombruk i kommunens drift.»
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Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Marås

Kapt.2/Kapt.2.3

Kommunen må tilby et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige
arbeidsvilkår. Medarbeidere og ledere gis rom for å utvikle
relasjoner og godt medarbeiderskap Kompetanseutvikling
av ansatte er nødvendig. Det er viktig at kompetanseutvikling av
ansatte samsvarer med det behovet kommunen har til å utvikle
tjenestetilbudene. (4.avsnitt)
Forslag: Kommunen må tilby et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige arbeidsvilkår. Kommunen har ledere som veileder, er
relasjonsskapere og som tilrettelegger for
nødvendig kompetansutvikling av de ansatte i samsvar med
behovet kommunen til enhver tid har.
Begrunnelse: Dårlig avsnitt som gir inntrykk av at kommunen ikke
har kompetente medarbeidere.

Forslaget kan tas til følge, med forslag til ny tekst: Kommunen
skal tilby et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige
arbeidsvilkår. Kompetanseutvikling av de ansatte skal samsvare
med kommunens behov og gi rom for utvikling av godt
medarbeiderskap.

Ap

Kapt.2/Mål 1

Mål 1 s. 12: Føye til Bærekraftmål nr 16. Fred, rettferdighet og
velfungerende institusjoner
Tilleggskulepkt: Næringsplan

Forslaget kan tas til følge.

H (HNM) Kapt.2/Mål 1/
SV (HNM) Kapt.2/Mål 1/Slik
gjøres det

2.1.1 Mål og strategier
1.4: legge til «…, for eksempel borgerråd» (ev siste runde?)
Nytt 1.3: «sikre en aktiv og bærekraftig næringsutvikling»
Ny under «slik følges opp»:
•Næringsstrategi, også for landbruket

SV (HHS) Kapt.2/Mål 2/Slik
gjøres det
Ap Sp
Kapt.2/Mål 2/Slik
MDG
gjøres det
SV V Krf

Mål 2 2.3: legge til «… og unngå sosial dumping»
c) Tillegg til «slik gjøres det» på side 14, nytt punkt 2.6: Utvikle
rutiner for å i størst mulig grad utnytte kommunens eksisterende
ressurser best mulig, herunder bygningsmasse, møbler og annet
utstyr, fremfor å anskaffe nytt.

3

Forslaget kan tas til følge, men foreslår følgende korrigering:
Næringsstrategi i stede for næringsplan.
1.4: Konkretisering av former for demokratideltakelse tas opp i
aktuelle temaplaner, som frivilligmelding og temaplan for
kultur.
Nytt pkt 1.3: Priorietering tas som del av handlingsprogram og
økonomiplan.
Landbruk inngår som del av næringsstrategien når den skal
rulleres.
Forslaget kan tas til følge.
Dette skal dekkes av punkt 2.3. Utvikle rutiner vurderes til å
være et tiltak som konkretiserer "Slik gjøres det".
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Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Sp

Kapt.2/Mål 2/Slik
gjøres det

Økonomi: Tillegg under Slik gjøres det:
Dette skal dekkes av punkt 2.1 og 2.2.
2.6: Ås kommune må ta en ny gjennomgang av lånegjeldstatus, med
tanke på sterkere virkemidler for å redusere lånegjelden.

Ap

Kapt.2/Mål 2/Slik
gjøres det

Tiltak 2.3 s. 14 Gjennomføre anskaffelser som gir økonomiske og
miljømessige gevinster, og som sikrer seriøse og anstendige
arbeidsforhold (i tråd med Ås-modellen).

Forslaget tas til følge.

H

Kapt.2/Mål 3

Ås kommune har kompetente og motiverte medarbeidere og en
fleksibel, lærende og kostnadseffektiv organisasjon.
Forslag: Ås kommune er en kostnadseffektiv og fleksibel
organisasjon med kompetente og motiverte medarbeidere.
Begrunnelse: Bedre setningsoppbygging, og det er medarbeidere
som må ha fokus på læring – hvem er organisasjonen. Kompetent
sier det som trengs for lærende.

Forslaget tas til følge.

Ap

Kapt.2/Mål 3/Slik
gjøres

Tiltak 3.1 s. 15 : Være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsgiver,
som i størst mulig grad tilbyr hele og faste stillinger

Forslaget tas til følge.

Marås

Kapt.2/Mål 3/Slik
gjøres det

Nytt punkt: 3.3: Tilrettelegge for kompetanseheving

Dette skal dekkes av pkt. 3.1 og ivaretas i arbeidsgiverpolitikken.
Hvis det skal tas med forslås følgende formulering: Tilrettelegge
for kompetanseutvikling i tråd med kommunens behov.

SV (HHS) Kapt.2/Mål 3/Slik
gjøres det
Rødt
Kapt.2/Mål 3/Slik
(HNM)
gjøres det

Mål 3 Ny 3.3: legge til rette for faste heltidsstillinger
Nytt punkt 3.3: "Redusere lønnsforskjeller mellom ansatte og ledere Ås kommune er medlem av KS og har en sentral
for å sikre en rettferdig kommune å jobbe i."
hovedtariffavtale som er førende for lokal lønnspolitikk. De
lokale lønnforhandlingsparter drøfter og avklarer lokale føringer
i forkant av hvert lønnsoppgjør. Anbefaler at
administrasjonsutvalget kan vurdere og eventuelt spille inn
dette til KS sentralt i forkant av de sentrale lønnsforhandlinger.
Anbefaler derfor at dette ikke tas inn som et nytt punkt.
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Kommunedirektørens vurdering:

Ap

Kapt.2/Mål 3/Slik
gjøres det

Rødt
(HNM)
Marås

Kapt.2/Mål 4/Slik
gjøres det
Kapt.2/Mål 4/Slik
gjøres det

Dette vurderes i det årlige arbeidet med
handlingsprogram/budsjett. Anbefaler derfor at dette ikke tas
inn som et nytt punkt.
Forslag om å ta med "økt inkludering" kan tas til følge.

Marås

Kapt.2/Mål 4/Slik
gjøres det

Nytt tiltak 3.3 s. 15 sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å
prioritere utviklingsarbeid, krevende saksbehandling og
effektiviserende tiltak
Endringsforslag 2.4.1, mål 4, s.15: Legge til "…. Som bidrar til
utvikling, effektivisering og økt inkludering for…"
Nytt punkt: 4.6: Utvikle/etablere infrastruktur som gir fleksible
arbeidsordninger for ansatte og innbyggere
Begrunnelse: Må sørge for at hele kommunen har nettverk som gjør
det mulig med hjemmekontor/bedrifter å etablere seg i ulike deler
av kommunen
4.3: Utvikle den digitale kompetansen til ansatte og innbyggere.
Forslag: 4.3: Utvikle den digitale kompetansen til ansatte.
Kommunen bør ikke ha som mål å utvikle innbyggernes digitale
kompetanse

Mål 4: Bytte plass på 4.1 og 4.2

Forslaget kan tas til følge.

Mål 5: 5.1 Utvides med: Det må utvikles gode suksesskriterier og en
aktiv, gjenkjennbar målstyring.
Mål 5: Skrive om 5.1
Legge til i 5.2: «…i alle deler av kommunen»
Mål 6. Nytt punkt 6.6: Aktivt øve egen organisasjon i årlige
beredskapsøvelser for å være godt rustet til innsats når det oppstår
en uønsket hendelse.
Mål 6:
Legge til under «slik følges det opp»: plan for klimatilpasning

Dette dekkes av punkt 2.5.

SV (HHS) Kapt.2/Mål 4/Slik
gjøres det
Frp
Kapt.2/Mål 5/Slik
gjøres det
SV (HHS) Kapt.2/Mål 5/Slik
gjøres det
Frp
Kapt.2/Mål 6/Slik
gjøres det
SV (HNM) Kapt.2/Mål 6/Slik
gjøres det

5

Kommunen har ikke juridiske virkemidler til å følge opp dette,
men kommunen kan gjennom dialog oppfordre utbygger om å
legge til rette for dette og bistå via statlige
finansieringsordninger.
Det bør være et mål og også legge til rette for at innbyggerne
utvikler sin digitale kompetanse, f.eks. ved å tilby digitale
løsninger og kommunisere digitalt. Da må kommunen samtidig
bistå de som har utfordringer på dette området.

Forslaget kan tas til følge.
Forslaget kan tas til følge.

Klimatilpasning integreres i aktuelle temaplaner som f.eks.
Hovedplan for vann og avløp og helhetlig risiko og
sårbarhetsanalyse med tiltak. Det anbefales ikke å utarbeide en
egen plan for klimatilpasning.

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Ap

Kapt.3

Kap. 3 s. 18 : Oppvekst og opplæring: Tilføyelse i det første avsnittet Kan tas til følge. Språket må vaskes.
på slutten av innledningen: »Den pedagogiske ledelsen av
barnehager og skoler, samt Innholdet i og organiseringen, skal bidra
til at alle barn og unge skal føle seg inkludert og betydningsfulle i
fellesskapet. Det arbeides aktivt og systematisk for å motvirke
utenforskap og å bygge tilhørighet slik at alle barn og unge utvikler
tro på seg selv og har tillit til andre.»

Marås

Kapt.3

For barn og familier som trenger ekstra støtte, er tidlig innsats og
Et treffende tiltak er et tiltak som er kunnspasbasert og gir
treffende tiltak særlig viktige for å lykkes i dette
dokumentert effekt.
arbeidet. (2.avsnitt)
Forslag: For barn og familier som trenger ekstra støtte, er tidlig
innsats og individuelt tilpassede tiltak særlig viktige for å lykkes i
dette arbeidet.
Begrunnelse: Hva er et treffende tiltak?
Kap. 3 s.18; Tilføyelse i det første avsnittet på slutten av
Viktige presiseringer. Tas med det videre arbeidet.
innledningen: »Den pedagogiske ledelsen av barnehager og skoler,
samt innholdet i og organiseringen, skal bidra til at alle barn og
unge skal føle seg inkludert og betydningsfulle i fellesskapet. Det
arbeides aktivt og systematisk for å motvirke utenforskap og å
bygge tilhørighet slik at alle barn og unge utvikler tro på seg selv og
har tillit til andre.».

Ap (HOK) Kapt.3

Kommunedirektørens vurdering:

SV (HHS) Kapt.3/Mål 7

Mål 7: Nytt punkt 7.4: «sikre gode bomuligheter for alle» Legge til
under «slik følges det opp» - Boligsosial handlingsplan

Marås

Barn og familier opplever at Ås kommune har et inkluderende
Kan tas til følge.
oppvekstfellesskap, tverrfaglige tjenester, ressurser og
kompetanse.
Forslag: Ås kommune har et inkluderende oppvekstmiljø med
kompetente fagmiljøer som jobber tverrfaglig for å ivareta barn og
familiers behov.
Begrunnelse: Hvordan skal barn og familier oppleve dette? Alle har
ulike følelser.

Kapt.3/Mål 7
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Kan tas til følge
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Kommunedirektørens vurdering:

Ap

Kapt.3/Mål 7/Slik
gjøres det
Kapt.3/Mål 7/Slik
gjøres det

Nytt tiltak 7.4 s. 18: Utjevne sosiale forskjeller med vekt på barn
som vokser opp i lavinntektsfamilier
Omformulering av tiltak. 7.2 s. 18. 7.2: Utvikler pedagogiske
virksomheter som motvirker utenforskap, bygger tilhørighet,
inkluderer alle i fellesskapet på alle nivåer, og tilbyr tidlig innsats.

Kan tas til følge.

SV (HHS) Kapt.3/Mål 8

Mål 8: - Ta bort «legger til rette for gode dannelsesprosesser som»

Se under

Marås

Kapt.3/Mål 8

Barnehagene i Ås legger til rette for gode dannelsesprosesser som
setter barn i stand til å mestre livet.
Forslag: Barnehagene i Ås bygger opp under at barn er lærende
individer, og legger et godt grunnlag for et grunnskoleløp både
faglig og sosialt.
Begrunnelse: Dannelsesprosess – hva er det?

Barnehage har et eget samfunnsmandat som er mye mer enn å
sikre barna et godt grunnskoleforløp. Med dannelsesprosess
menes de prosessene som gir barna erfaringer som styrker
forutsetningene for å mestre utdannelse og livet ellers.

Marås

Kapt.3/Mål 9

Ås-skolen bidrar til at elevene får gode forutsetninger for
fremtidig velferd og verdiskaping, til beste for en bærekraftig
utvikling.
Forslag: Et bedre mål.
Begrunnelse: Hva i all verden betyr dette? Når man leser hvordan
det skal gjøres blir man i alle fall forvirret. Vi bør ha bedre mål for
skolene og elevenes læringsgrunnlag .
Mål 9. Nytt punkt 9.3: Sikre at alle skolene er tilstrekkelig finansierte
og tilpasset samfunnsbehovet.
Mål 10: Bytte om på 10.1 og 10.2
Nytt 10.4: Nulltoleranse for alle former for diskriminering
Ås kommunen gir tidlig innsats slik at barn og unge og familiene
deres opplever trygghet, mestring, utvikling.
Forslag: Slettes, og underpunkter flyttes til mål 7.
Sbegrunnelse: ammenfallende med mål 7.

Ser på målformuleringen i det videre arbeidet.

Ap

Frp

Kapt.3/Mål 9/Slik
gjøres det
SV (HHS) Kapt.3/Mål 10
Marås

Kapt.3/Mål 10

Frp

Kapt.3/Mål 10/Slik Mål 10. 10.1 utvides til: Tilsvarende for barn som opplever lite
gjøres det
utfordringer og som trenger flere utfordringer.
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Kan tas til følge. Anbefaler å ta bort pedagogiske virksomheter erstattes med kunnskapsbaserte

Det er en politisk beslutning om målet om tilstrekkelig
finansiering skal være et mål i KP.
Vil bli innarbeidet.
Det ryddes i dette slik at det blir god sammenheng og ikke
overlappende mål.

Det ses på en ny formulering mot denne målgruppen
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Frp

Kapt.3/Mål 10/Slik Mål 10. 10.2 utvides til: og tilleggsutfordringer.
gjøres det

Marås

Kapt.3/Mål 11

Kommunedirektørens vurdering:
Tas med i vurderingene videre.

Gravide, vordende foreldre, barn og unge i Ås
Begrepet opplevelse tas ut.
opplever at kvaliteten på kommunes helsetjenester bidrar til god
helse, mestring og livskvalitet.
Forslag: Gravide, vordende foreldre, barn og unge i Ås får
helsetjenester med god kvalitet som bidrar til god helse, økt
mestring og livskvalitet.
Begrunnelse: Skrives om til å ta bort opplevelsen som er en følelse.

Ap (HOK) Kapt.3/Mål 11

Nytt punkt 11.2: Ha universelle tiltak for forebygging av psykisk
uhelse hos barn og deres familier.

Usikker på om begrepet psykisk uhelse er hensiktsmessig. Vil
imidlertid sikre at det formuleres mål forebyggende arbeid som
styrker barn og familenes helse

MDG
(HHS)

MDG er opptatt av at vi konkretiserer flere mål og tiltak knyttet til
rus og psykisk helse for personer i alle aldre.

Alle innbyggere uavhengig av somatisk eller psykisk helse (rus)
skal være dekket av mål 12.
Nytt punkt 12.6 foreslås: Samarbeide interkommunalt og med
DPS om ambulerende helhetlige tjenester til de som sliter mest
innenfor rus/psyk feltet.

Kapt.4

(Eks. på tiltak: Samhandling mellom NAV og kommunale
helsetjenesten med jobbspesialist for de med rus/psykiske
utfordringer som ønsker ordinært arbeid. FACT team etableres i
samarbeid med kommunene Frogn, Nesodden, Ås og DPS. FACT team er en modell for å gi tjenester til de personene det kan
være vanskelig å hjelpe.)
SV (HHS) Kapt.4/Mål 12

Mål 12: Endre formulering på målet, samt påse at den dekker opp Alle innbyggere uavhengig av somatisk eller psykisk helse (rus)
ulike former for helse og aldersgrupper
skal være dekket av mål 12.
- 12.6 Tilrettelegge for ulike boformer med sosiale fellesfunksjoner Forslag 12.6 skal dekkes av strategi 12.5.
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Kommunedirektørens vurdering:

MDG
(HHS)

Kapt.4/Mål 13

Demensvennlig samfunn innebærer også at mennesker med
demens kan stimuleres ved bruk av dyr og natur. Derfor er området
rundt demenssenteret og hvordan dette området tilrettelegges en
viktig del av utviklingen av et demensvennlig samfunn.

Demensvennlig samfunn handler om opplæring og
kompetanseheving til alle Ås kommunes innbyggere, særlig
rettet mot ansatte i næringslivet. På den måten kan personer
med demens inkluderes i samfunnet og forhindrer utenforskap.
Bruken av naturområdet og kontakt med dyr inn på Moertunet
vil være tiltak for å følge opp strategien om at Moertunet skal
bli et ressurssenter innenfor demens.

SV (HHS) Kapt.4/Mål 14
Ap
H (HHS)

Kapt.4/Mål 14
Kapt.4/Mål 14

SV (HHS) Kapt.5
SV (HHS) Kapt.5/Mål 15

V

V

Frp

Mål 14: Legge til i «Slik følges det opp»: - Årsrapporter

"Slik følges det opp" viser til planer med tiltaksdeler, ikke
årsrapporter.
Mål 14 s. 22: Føye til Bærekraftmål nr 1. Utrydde fattigdom
Forslaget kan tas til følge.
NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som
«De med økonomisk sosialhjelp» er inkludert i de prioriterte
mottar økonomisk sosial stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge gruppene som er listet opp. Dersom økonomisk sosialhjelp skal
og langtidsledige på arbeidsmarkedet.
nevnes eksplisitt må også alle de statlige ytelsene nevnes. NAV
skal følge opp prioriterte brukergrupper og ikke skille på stønad.
Innarbeide punkter om vennskapskommunar, flyktningar og
integrering
Mål 15: Legge til: sikre felleslokaler som samler lag og foreninger
- legge til under 15.1 «, blant annet sommerskole,»
- 15.3: «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud»

Forslaget kan tas til følge.
15.1: Sommerskole er et av mange tiltak som kan vurderes.
15.3: Politisk prioritering. Vurderes til å være tilstrekkelig dekket
av punkt 15.3

Kapt.5/Mål 15

Mål 15: (Gult felt) Ås kommune har et godt og inkluderende kultur- Om tillegget skal tas med er måloppnåelsen avhengig av politisk
og fritidstilbud for alle alders- og målgrupper samt et
vilje til finansiering.
opplæringstilbud i kunst- og kulturfag i kulturskolen, uavhengig av
økonomi og sosiale forhold.
Kapt.5/Mål 15/Slik Legge til et nytt punkt 15.4: Legge til rette for sambruk av offentlige Forslaget kan tas til følge.
gjøres det
bygg.
Kapt.5/Mål 15/Slik Mål 15: 15.3 utvides med: Sikre spesielle talenter muligheter til å
gjøres det
utvikle sine evner.
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Dette skal dekkes av de foreslåtte strategiene 15.1-3. Vil bli
vurdert som målgruppe og tiltak i temaplan for kultur som skal
utarbeides.

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Sp

Kapt.6

Fjerne følgende setninger fra s. 23 og 24 (politisk omstridte
Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
formuleringer):
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
- "Tettere utbygging gir muligheter for å utvikle mer levende
tettsteder med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av
handel, service, kultur og et godt kollektivtilbud. Dette bidrar til at
en stadig større del av befolkningen kan dekke sine daglige gjøremål
der de bor. Å bygge tettere sikrer dessuten landbruks-, og natur- og
friluftsområder mot nedbygging."
- Spredt boligbygging utfordrer flere aspekter ved bærekraftig
arealplanlegging og bør begrenses.

MDG

Kapt.6

2. Ås skal være en arealnøytral kommune utenfor dagens
Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener imidlertid at
disponerte arealer, det vil si gjenbruke og fortette områder som
arealnøytralitet er i tråd med arealstrategi 16.2: Bevaring (s.25).
allerede er utbygd fremfor å bygge ned LNF-områder. Samtidig sikre
at arealnøytralitet gjelder for alle naturområder innenfor områder
regulert til bebyggelse, slik at hundremeterskoger og parker heller
ikke bygges ned.

MDG
(HTP)

Kapt.6

4. Kommunedirektøren bes undersøke ved 1. gangsbehandling om
Ås kommune med de vedtatte endringene i kommuneplanens
areldel blir arealnøytrale eller til og med arealpositive i forhold til
kommunens egne disponeringer i forrige kommuneplan (statlige
reguleringsplaner som E18 og jernbanen telles ikke i denne
vurderingen).
Oversikten over hvor mye areal som netto tilbakeføres LNF,
inkluderes i planbeskrivelsen og beskrives med tekst i
samfunnsdelen som en del av bærekraftsmål 15 - Livet på land.
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Forslag til komuneplanens arealdel innebærer at 322 daa med
formål utbygging er omdisponert til LNF, mens 5 daa LNF er
omdisponert til utbyggingsformål. Dette er beskrevet i kap 9.1 i
planbeskrivelsen. Ny E18 er ikke tatt med i dette regnskapet.
Dette mener kommunedirektøren er tilstrekkelig beskrevet i
kommuneplanens samfunnsdel i kapittel 6. Arealforvaltning.

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

MDG
(HTP)

Kapt.6

1. Kommunedirektøren bes vurdere til 1. gangsbehandling av
kommuneplanen i formannskapet, om 90/10-fordelingen over tid
virker etter hensikten, på grunn av forskjellig byggetakt innenfor og
utenfor 2-kilometersgrensen. Dersom 90/10 fordelingen har en slik
slagside, bes kommunedirektøren vurdere hvordan 90/10-regelen
kan implementeres på en måte som ivaretar en reell 90/10fordeling over tid.

De vedtatte og planlagte reguleringsplanene som
boligprogrammet bygger på, legger rammene for en 90/10
fordeling av boligbyggingen fram mot 2035. 90/10 fordelingen
vil variere fra år til år. I 2035 skal imidlertid 90% av boligveksten
ha skjedd i de to prioriterte utbyggingsområdene og 10%
utenfor. Dette forutsetter at boligprogrammet er lagt til grunn
for boligutviklingen.

Frp
(HNM)
Sp

Kapt.6

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

SV

Kapt. 6/Mål 16

Pkt 6 Vinterbro/Nordby tas inn i planen som det tredje
utviklingsområde i Ås kommune.
Arealforvaltning: Endre første setning fra "Ås skal konsentrere
hoveddelen av boligveksten til Ås sentrum og Solberg..." til "Ås skal
konsentrere hoveddelen av boligveksten til Ås sentrum, Solberg og
Vinterbro-området (Sjøskogen, Togrenda osv.)... " (Her kan gjerne
administrasjonen finne et bedre begrep for det tredje
vekstområdet.)
3) Kommunedirektøren bes innarbeide ambisiøse mål for
naturnøytralitet og blå-grønne strukturer i bestemmelsene

Rødt
(HNM)

Kapt.6/Mål 16

Endringsforslag til kap. 6 Arealforvaltning, mål 16: Legge til
"arealnøytralt" i målbeskrivelsen

Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener imidlertid at
arealnøytralitet dekkes av mål 16 og er i tråd med arealstrategi
16.2: Bevaring (s.25).

Rødt
(HNM)

Kapt.6/Mål 16/Slik Endringsforslag til 2 Framtidige behov, arealstrategi 2 i
gjøres det
Kommuneplanens planbeskrivelse (fra Rødt og De grønne)
Endres til: Arealstrategi 2: Arealnøytralitet
Sikre arealnøytralitet ved å bevare jordbruksarealer, natur,
vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø, samt arealer for friluftslivet
utenfor dagens bebygde områder.
Kapt.6/Mål 16/Slik Under kulepunktene i «Slik gjøres det» er Ås sentrum og Solberg
gjøres det
nevnt flere steder. Punktene oppdateres til også å omfatte
Vinterbro-området.

Sp

Kapt.6
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Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener imidlertid at
naturnøytralitet = arealnøytralitet dekkes av mål 16 og er i tråd
med arealstrategi 16.2: Bevaring (s.25).

Politisk vurdering. Kommunedirektøren mener imidlertid at
arealnøytralitet er i tråd med arealstrategi 16.2: Bevaring (s.25).

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Ap

Kapt.6/Mål 16/Slik Tiltak 16.1 s. 25: Konsentrere 90 % av boligveksten innenfor
gjøres det
utbyggingsgrensen til Ås sentrum og del av Solberg som grenser til
Ski. Videre sørge for at boligveksten ellers skjer i tilknytning til
allerede bebygde områder som har et godt kollektivtilbud, eller for
å opprettholde og utvikle bygdesamfunn.

Marås

Kapt.6/Mål 16/Slik 16.1: Prioriterte utbyggingsområder
Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
gjøres det
Konsentrere 90 % av boligveksten innenfor utbyggingsgrensen til Ås vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
sentrum og del av Solberg som grenser til Ski. Videre sørge for at
boligveksten ellers skjer i tilknytning til allerede bebygde områder
som har et godt kollektivtilbud.
Forslag: 90 % av boligveksten skal i hovedsak skje i Ås tettsted og
langs bussaksene, der dette ikke kommer i konflikt med jordvern,
biologisk mangfold og nærfriluftsområder.
Begrunnelse: Endres i tråd med tidligere vedtak.

H (HHS)

Kapt.6/Mål 16/Slik 16.1: Prioriterte utbyggingsområder: Tillegg etter siste setning:
gjøres det
Boligveksten skal ivareta innbyggernes ulike boligbehov.

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

Dette dekkes av Mål 23 og "Slik gjøres det" 23.1, 23.2 og 23.3.

H (HNM) Kapt.6/Mål 16/Slik Kulepkt 16.3 ny formulering: Være pådriver for et godt kollektiv- og Forslaget kan tas til følge men er endring i tekst: Være pådriver
gjøres det
sykkelveitilbud mellom kommunen, nabokommuner og Oslo
for et godt kollektiv- og sykkelveitilbud i kommunen og mellom
kommunen, nabokommuner og Oslo.
Prioritering av tiltak skjer ved rullering av sykkel - og
gåstrategien.
SV (HNM) Kapt.6/Mål 16/Slik Mål 16: arealplanlegging
gjøres det
• 16.1 legge til på slutten: «og sosial infrastruktur» (skole, bhg, div).
• 16.1 ta vekk fotnoten
• 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut
•16.2: legge til dyreliv
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16.1: Dette ligger inne som rekkefølgekrav i
kommuneplanbestemmelsene, jfr §6.1.
16.1: Denne definisjonen av et godt kollektivtilbud er grunnlaget
for vurderingen av framtidig boligutbygging langs
kollektivaksen. Det er imidlertid en politisk vurdering om denne
definisjonen er riktig.
16.2. Politisk vurdering.
16.3 Dyreliv dekkes av bl.a. tema naturmangfold.

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

SV (HNM) Kapt.7/Mål 17

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Mål 17: Klima
•Endre mål 17 til å være mer visjonært: foregangskommune
innenfor klimaarbeidet
•Nytt punkt 17.6: Samarbeidet med NMBU må styrkes

1. Mål 17 er både konkret og visjonært og viser hvor mye
klimagassutslippene må reduseres for at dette målet skal nås.
Målet er i tråd med vedtatt handlingsplan for klima og energi.
2. "Slik gjør vi det" 17.1 - 17.5 er i tråd med vedtatt
handlingsplan for klima og energi med tiltaksplan. NMBU er en
viktig samarbeidspart for gjennomføring av en rekke av disse
tiltakene.

Ap

Kapt.7/Mål 17/Slik Nytt tiltak 17.6 s. 26: Redusere klimagassutslipp fra byggeplasser
gjøres det

Klimatiltak som reduserer klimagassutslipp fra byggeprosjekter
er dekket av "Slik gjør vi det" 17.2 og 17.5, og følges opp med
tiltak i handlingsplan for klima- og energiplanen.

Rødt
(HNM)

Kapt.7/Mål 17

Klimatiltak som reduserer klimagassutslipp fra byggeprosjekter
er dekket av mål 17 og "Slik gjør vi det" 17.2 og 17.5, og følges
opp med tiltak i handlingsplan for klima- og energiplanen.

Rødt
(HNM)

Kapt.7/Mål 17/Slik Endringsforslag 7.1: til punkt 17.1 - 17.5: "kraftig" legges til hvert
gjøres det
punkt etter "Redusere"

Tilleggsforslag mål 17, s.26: Redusere kraftig klimagassutslippene
fra byggeprosjekter.

V

Kapt.7/Mål 17/Slik Mål 17: Legge til et nytt punkt 17.6: Legge til rette for økt fysisk
gjøres det
aktivitet gjennom hverdagsaktivitet.
Begrunnelse: Andelen fysisk inaktive øker.
H (HNM) Kapt.8/Mål 18
Mål 18, ny formulering: Ås kommune har drikkevann med høy
kvalitet og sikker vannforsyning til innbyggerne, offentlige
virksomheter og næringsliv.
SV (HTP) Kapt.8/Mål 18/Slik Mål 18:
gjøres det
•Nytt tiltak 18.6: sikre en tilstrekkelig og rimelig reserveløsning for
drikkevann.
H (HNM) Kapt.8/Mål 19/Slik 19.1, ny formulering: Videreutvikle kildesortering for husstandene ,
gjøres det
offentlige virksomheter og næringslivet.
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Mål 17 er både konkret og visjonært og viser hvor mye
klimagassutslippene må reduseres for at dette målet skal nås.
Målet er i tråd med vedtatt handlingsplan for klima og energi.
Ivaretas i mål 15/15.3, mål 16/16.3, mål 20 og mål 21.

Forslaget kan tas til følge.

Forslaget kan tas til følge.

Forslaget kan tas til følge.

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Frp
(HNM)

Kapt.8/Mål 19/Slik pkt 19.1 tas ut
gjøres det

19.1 bør opprettholdes. Er i tråd med Follo Rens strategi 20192035.

Rødt
(HNM)

Kapt.8/Mål 19/Slik Tilleggsforslag mål 19: 19.4. Opprette byttebod i Ås sentrum
gjøres det

Inngår i tiltaksplan for klima og energi. Ses i sammeneheng med
Follo Rens strategi 2019-2035.

SV (HNM) Kapt.8/Mål 19/Slik • Nytt 19:4: Utvikle bedre incentiver for økt hjemmekompostering
gjøres det
• Nytt 19.5: utvikle gjenbruksstasjoner i samarbeid med Follo REN

19.4: Ses i sammenheng med Follo Rens strategi 2019-2035.
19.5: Ses i sammenheng med med Follo Rens strategi 20192035.

Marås

Forslaget kan tas til følge. Ny rammeavtale er inngått ifm
innsamling av næringsavfall fra kommunens ulike virksomheter.
Det er strenge miljøkrav i avtalen og den legger opp til høy
sorteringsgrad.

Kapt.8/Mål 19/Slik 19.2: Legge til rette for kildesortering i kommunale virksomheter.
gjøres det
Forslag: Strykes
Dette er vel gjort for lengst og bør ikke være et fremtidig mål. Dette
er daglig rutine

SV (HNM) Kapt.8/Mål 20

Mål 20
•Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og veinett
•Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom kommunale
tettsteder i hele kommunen skal styrkes
•Nytt 20.5: Styrke togtilbudet

Mål 20 gjelder infrastruktur. Kollektivtilbud og togtilbud er
dekket i kap. 6, samt i arealstrategi 16.3. Styrking av buss- og
togtilbudet ligger hos regionale og statlige myndigheter. Men
kommunen kan være en pådriver for å styrke tilbudet.

SV (HNM) Kapt.8/Mål 21

Mål 21
•legge til i målet «naturområder, skog og landbruksområder,» og på
slutten «og naturhensyn»
•Nytt punkt: 21.3: sikre helhetlig blågrønne strukturer for å ivareta
hensyn til friluftsliv, naturmangfold, vilt og folkehelse.
•Nytt punkt 21.4: sikre en bærekraftig skog og landbruksforvaltning
•Legge til i tiltak: strategi for landbruk og skogbruk

Mål 21: Forslaget kan tas til følge ved å skrive "(..) som ivaretar
naturmangfold og møter behovet til et mangfold av
brukergrupper.
Nytt pkt. 21.3: Forslaget kan tas til følge.
Nytt pkt. 21.4. Hører inn under kap.6 Arealforvaltning.
Regelverket for skog- og landbruksforvaltning ligger i stor grad
hos regionale og statlige myndigheter, og kommunens rolle er
begrenset.
Der landbruk og skogbruk er i berøring med naturmangfold,
dekker Plan for naturmangfold kommunens handlingsrom.
Landbruk- og skogforvaltning som næring kan inngå som del av
næringsstrategien når den skal rulleres.
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Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Marås

Kapt.9

Forslaget kan tas til følge.
I tillegg leier kommunen et areal på 7 500 m2, og det må avklares
hvordan dette behovet skal dekkes etter at leieavtalene utløper.
Forslag: Strykes
Begrunnelse: Dette er en beskrivelse av dagens situasjon og bør ikke
være i kommuneplan.

V (HNM) Kapt.9

9 Boliger og eiendomsforvaltning - tillegg i andre avsnitt, før siste
setning (s30)
-legge føringer for utvikling av boligtyper og bomiljøer som
tiltrekker seg innbyggere som kan støtte opp under
næringsstrategien i Ås. Dette for å styrke utviklingen av
kunnskapsarbeidsplasser og legge til rette for at våre innbyggere
også kan arbeide i kommunen. Dette er også godt for tilhørighet.

Dette er dekke at arealstratgeiene i kapt. 6. Arbeidsintensive
virksomheter kanaliseres til Ås sentralområde. Det er også her
at en stor del av boligutviklingen skal skje.

Marås

Kapt.9

Andelen omsorgsboliger, sykehjem og kommunale boliger må ses i
sammenheng med utviklingen av boligmarkedet generelt samt
tilgang på tilrettelagte og universelt utformede boliger og
bomiljøer. (2.avsnitt)
Forslag: Andelen omsorgsboliger, sykehjem og kommunale boliger
må ses i sammenheng med utviklingen av boligmarkedet generelt.
Begrunnelse: Siste del av setningen er unødvendig

Forslaget kan tas til følge.

Marås

Kapt.9

Ansvaret for boligpolitikken i kommunen er fragmentert. (Siste
kulepunkt)
Forslag: Strykes
Begrunnelse: Gir ikke mening. Hva betyr dette?

Presisering: Ansvaret for det boligpolitiske arbeidet er
tverrfaglig og er spredt organisasjonsmessig i kommunen.

Marås

Kapt.9

Nytt forslag som kan erstatte pkt over (Usikker på hvilke punkt over
som menes. Mål 22?)
Forslag: Ås kommunes eiendomsmasse skal ha et lavt fotavtrykk, ha
miljøvennlige løsninger og ha lavt vedlikeholds-behov

Forslaget kan tas til følge. Foreslår følgende endring i
formulering:
Ås kommunes eiendomsmasse skal ha et lavt klima- og
økologisk fotavtrykk, miljøvennlige løsninger, godt fysisk
arbeidsmiljø samt lavt vedlikeholdsbehov.
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17.09.2021
Parti

Kapt/mål

SV (HNM) Kapt.9/Mål 22

formulering:
Ås kommunes eiendomsmasse skal ha et lavt klima- og
Kommuneplanens samfunnsdel
økologisk fotavtrykk, miljøvennlige løsninger, godt fysisk
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering
arbeidsmiljø samt lavt vedlikeholdsbehov.
Forslag til endringer
Kommunedirektørens vurdering:
Mål 22: legge til «og lavest mulig økologisk fotavtrykk»

H (HNM) Kapt.9/Mål 22/Slik 22.3, ny formulering: Vurdere hvilke av kommunens eiendommer
gjøres det
som skal omdisponeres, avhendes og satses på.

Forslaget kan tas til følge.

Ap

Klimatilpasning dekkes av kapittel 2.6 Samfunnssikkerhet og
beredskap. Integreres i aktuelle temaplaner som f.eks.
Hovedplan for vann og avløp og helhetlig risiko og
sårbarhetsanalyse med tiltak.
Forslag til tekst: Tydeliggjøre ansvar, roller og myndighet i det
boligpolitiske arbeidet.
Dette er en oppfølging av utfordringe med at arbeidet med
oppfølging av vedtatt boligpolitikk er tverrfaglig. Kan evt. tas ut
da det ligger inne som tiltak i boligpolitisk plan.

Kapt.9/Mål 22/Slik Nytt tiltak 22.5 s. 31 Vurdere klimarisiko og ivareta nødvendig
gjøres det
klimatilpasning

H (HNM) Kapt.9/Mål 22/Slik Nytt kulepkt 22.5: Samordne ansvaret for boligpolitikken i
gjøres det
kommunen.

Rødt
(HNM)

Kapt.9/Mål 22/Slik Tilleggsforslag til 9.1,(tas enkeltvis):
gjøres det
22.5 Avse tilstrekkelige arealer til prøveprosjekter med ikkekommersielle boligprosjekt.
22.6 Kommunen som utleier skal ta inn leie under gjengs leie ved
ikke-kommersielle boligprosjekt.
22.7 Kommunen skal avstå fra å selge kommunale eiendommer

Ap
Kapt.9/Mål 23
Mål 23 s. 31: Føye til Bærekraftmål nr 1. Utrydde fattigdom
SV (HHS) Kapt.9/Mål 23/Slik 23.1: legge til: «med ulik boligstørrelse»
gjøres det
- 23.2: legge til: «i alle deler av kommunen og med god bokvalitet»

V (HNM) Kapt.9/Mål 23/Slik Nytt punkt 23.2: Legge føringer for boligutvikling som støtter opp
gjøres det
under næringsstrategien.
Sp

Kapt.9/Mål 23/Slik Legge til under «Slik gjøres det»: 23.4: Sikre arealer til boliger med
gjøres det
hage.
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22.5: Politisk vurdering.
22.6: Er dekket av punkt 23.2 og med tiltak i boligpolitisk plan.
22.7 Politisk vurdering.

Forlaget kan tas til følge.
23.1: Forslaget kan tas til følge.
23.2: Vedtatt planprogram (k-styre 16.09.21) legges til grunn for
boligbyggingen i kommunen. God bokvalitet dekkes av
arealstrategi 16.4 Kvalites- og miljøkrav.
Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
Politisk vurdering. Det vises til boligprogrammet med oversikt
over vedtatt og pågående reguleringplaner som viser fordeling
av boligtyper (enebolig, småhus og leiligheter).

Kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirektørens vurdering

17.09.2021
Parti

Kapt/mål

Forslag til endringer

Kommunedirektørens vurdering:

Ap

Kapt.9/Mål 23/Slik Tiltak 23.2 s.31: Bidra til at det bygges boliger for
gjøres det
førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, småhusholdninger,
studenter og funksjonshemmede.
V
Kapt.9/Mål 23/Slik Mål 23: Endre punkt 23.1: Bidra til at det bygges varierte boligtyper
gjøres det
av god kvalitet (leiligheter, rekkehus, enebolig), for ulike
brukergrupper.
Begrunnelse: Andelen innbyggere med lavinntekt. FNs
barnekonvensjon forplikter kommunene.
SV (HNM) Nytt kapittel
Nytt kapittel om Naturmangfold
•Forslag til Slik gjøres det: Etablere mål og metoder for å sikre
naturnøytralitet

Forslaget kan tas til følge.

SV (HNM) Nytt mål

Klimatilpasning dekkes av mål 2.6 Samfunnssikkerhet og
beredskap.
Klimatilpasning integreres i aktuelle temaplaner som f.eks.
Hovedplan for vann og avløp og helhetlig risiko og
sårbarhetsanalyse med tiltak.
1. Er dekket av mål 2/1.2. Følges opp i aktuelle temaplaner, f eks
temaplan Helse og mestring.
2. Dekkes av mål 7 og 10.

Sp

Nytt mål?

Marås

Idrett

Nytt mål under klima (18):
•Innarbeide et eget mål om klimatilpasning (nytt mål 18)
•18.1: Arbeide systematisk med klimarisiko og tilpasse samfunnet et
endret klima
•Nytt slik følges det opp: handlingsplan for klimatilpasning
1. I Ås kommune skal personer med nedsatt funksjonsevne i størst
mulig grad mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje med andre
innbyggere.
2. Familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser skal få god
oppfølging og avlastning i hverdagen.»
Slik gjøres det: Fylles inn av adm.
Slik følges det opp i aktuelle planer: Fylles inn av adm.
Vurdere som framtidig idrettsareal: Skuterudsletta Bjørnebekk
Moer - 54/179 og 54/404. Kan idretten ha egne plasser, og kan det
tenkes at idretten flytter fra nåværende lokasjoner. Vurdere ulike
muligheter.
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Skal være dekket av 23.1-23-3. Følges bl.a. opp bestemmelsene
§18 Boligbebyggelse (generelle bestemmelser og §19
(bestemmelser til arealformål).

Naturmangfold skal være dekker i kapt. 6. Naturnøytralitet =
arealnøytalitet skal være i med arealstrategi 16.2: Bevaring
(s.25) og oppfølging av denne.

Idrettens behov og ulike muligheter for lokalisering vil bli
vurdert i arbeidet med temaplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv. Forslaget kan derfor tas med som en del av arbeidet
med temaplanen.

Kommuneplanens arealdel, arealinnspill
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirekørens vurderinger

17.09.2021
Parti
Kartref
Frp, H (HTP) 1

Forslag til endringer
11. Bolig 1. Åsgård- Brekken mellem- Tas inn i planen

Frp, H (HTP) 2

12. Bolig 2. Åsgård- Brekkevein sør- Nedjusteres til 70 boliger/
småhus. Tas inn i planen
Søndre Moer tas inn i planen som boligformål bolig.
5. Nr 4 Søndre Moer (gnr/bnr 54/403) - området på Moer ned mot
jernbanen: Presiseres at det beholdes som næring.

H
V (HNM)

4
4

Frp, H (HTP) 5
Frp, H (HTP) 6
Frp, H (HTP) 5 og 6
SP

9

V
9
Rødt (HNM) 9

Kommunedirektørens vurdering
Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 3 - 5.

13. Bolig 5. Åsgård- Nordre brekke, stor- Nedjusteres til 70
boliger/småhus- tas inn i planen
14. Bolig 6. Åsgård- nordre brekke, liten- Tas inn i planen
15. Bolig. 5 og 6 planlegges under ett i egen områderegulering for å
sikre en helhetlig utvikling.
Nr. 9, Rustad, Rustadporten, 100-150 boliger tas inn og
omdisponeres til boligformål.
Rustadporten tas inn. Området defineres som et nærB9, Rustadporten tas ikke med i kommuneplanens arealdel.

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
Kommunedirektørens vurdering er at deler av området tas
med innenfor utbyggingsgrensen som mulig framtidig
boligområde, men arealet opprettholdes som formål
LNF i planperioden. Det gjøres fordi det ikke er behov for flere
boliger i planperioden og for å unngå at det utfordrer planlagt
bygging i sentrum. Samtidig gir kommunen signal om at det på
sikt er ønskelig med utvikling her.

Frp, H
(HNM)

11

16. Bolig 11. Rustad- Torderud gård- tas inn i planen

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 6.

Frp, H
(HNM)

12

18. Bolig 12. Solberg- Solbergveien- tas inn i planen

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 7.

18

Kommuneplanens arealdel, arealinnspill
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirekørens vurderinger

17.09.2021
Parti
Frp, H
(HNM)

Kartref
13

Forslag til endringer
17. Bolig 13. Solberg- Hvalfaret- nedjusteres til 20-30 boliger- tas
inn i planen

Kommunedirektørens vurdering
Politisk vurdering. Kommunedirektørens vurdering er at
området tas med innenfor utbyggingsgrensen som
mulig framtidig boligområde, men arealet opprettholdes som
formål LNF i planperioden. Dette er i tråd med alternativ
innstilling i saksframlegget.
Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 8.

Frp H, HNM) 17

19. Bolig 17. Nordby- Togrenda, Askehaugveien- nedjusteres til 40
boliger/småhus- tas inn i planen

SP
SP

30
31

Nr. 30, Kroer, Krosser nord, 40 boliger tas inn i planen.
Nr. 31, Kroer, Krosser sør, 6 boliger tas inn i planen.

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 14-15.

Ap og Sp,
felles

32

Arealinnspill 32 Furumoveien 24-26 og 6-8 (Kroer) tas inn med
halvert antall boenheter fra 40 til 20.

SP

32

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 14-15.

V

32

SP

33

Nr. 32, Kroer, Furumoveien, redusereres til 20 boliger og tas inn i
planen.
Venstre er positive til utbygging på allerede utbygd areal og ønsker
å ta inn arealinnspill 32: Furumoveien 6-8 og 24-26 med 40
boenheter.
Nr 32 Furumoveien 24-26 og 6-8, Kroer defineres som område for
mikrohus. (HNM)
Nr. 33, Brønnerud, Søndre Holstad gård, 21 boliger tas inn i planen. Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 9.

Ap

35

Arealinnspill 35 Drøbakveien 135 (Brønnerud) tas inn.

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 10.

Frp, H
(HNM)

1N

5. 1N Kongeveien 127- Tas inn i planen

Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser imidlertid til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 16.
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Kommuneplanens arealdel, arealinnspill
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirekørens vurderinger

17.09.2021
Parti
Ap

Kartref
2N

Forslag til endringer
2N: Forslaget tas med videre fordi det vil gi bedre arrondering av
tilgrensende næringsareal. Foreslått areal skal reduseres i den
videre planprosessen, basert på høringsinnspill og videre utredning
av hensyn til naturmangfold og friluftsliv.

Kommunedirektørens vurdering
Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
planprogrammet (K-styre 16.9.20).Viser imidlertid til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 16.

Frp, H
(HNM)

3N

6. 3N Korsegården Øst- Tas inn i planen

Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
planprogrammet (K-styre 16.9.20).Viser imidlertid til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 16.

Ap

5N

Frp, H
(HNM)
V

5N

5N: Forslaget tas med videre for å få bedre kunnskap om
Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
muligheter og konflikter. Utbyggingsarealet skal reduseres i den
planprogrammet (K-styre 16.9.20).Viser imidlertid til
videre planprosessen, basert på høringsinnspill og videre utredning kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 17.
av hensyn til naturmangfold og friluftsliv.
7. 5N Vinterbro næringspark- Tas inn i planen.

5N

Vinterbro Næringspark Øst (N5) er i gjeldende plan LNF.
Venstre ønsker næringsareal under bakken («fjellhall») kan
utredes.
- Dette kan gjøres slik at naturverdiene på overflaten beholdes.
- Det fordrer ved utbygging av E18 at det lages ny avkjøring fra E18.
- Det må tas hensyn til at dette ligger i hensynssone for drikkevann.
Alternativet for Venstre er å ikke bygge ut dette arealet.

Frp , H
(HNM)
V

9N

Frp

1M

8. 9N Helikopterlandingsplass Holstad. Tas inn, men maksimal bruk Politisk vurdering. Forslaget er i tråd med alternativ innstilling i
(antall landinger/avganger) som i dag.
saksframlegget.
Helikopterlandingsplass Holstad 9N: Tas inn, med maksimalt bruk
(antall landinger/avganger) som i dag.
9. 1M tas med i det videre arbeidet.
Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser imidlertid til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 20.

9N
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Kommuneplanens arealdel, arealinnspill
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirekørens vurderinger

17.09.2021
Parti
Frp

Kartref
3M

Forslag til endringer
10. 3M tas ut pga av trafikkmessige forhold

Kommunedirektørens vurdering
Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser imidlertid til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 21.

H (HNM)

6M

6M- A og B- Tas inn i planen

Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser imidlertid til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 22.

Rødt (HNM) 7M

7M, Thirud beholder status som LNF a - område i kommuneplanens Politisk vurdering. Arealinnspillet er i tråd med vedtatte
arealdelen
planprogrammet (K-styre 16.9.20). Viser til
kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene side 22.

Frp

Arealstrategi/§

1. Det innføres ikke langsiktig utbyggingsgrense.

Politisk vurdering. Innføring av langsiktig utbyggingsgrense er i
tråd med vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).

Frp

Arealstrategi/§

Frp

Arealstrategi/§

2. Nordby tas inn i planen som det tredje utviklingsområde i Ås
kommune.
3. Bolig. Det innføres LSB areal i Nordby etter mal av
Brønnerud/Kroer.

Politisk vurdering. Kommunedirektøren har forholdt seg til det
vedtatte planprogrammet (K-styre 16.9.20).
Bakgrunnen for å innføre arealer for spredt boligbebyggelse LSB i Kroer og Brønnerud skolekrets er hovedsakelig for å sikre
skolekapasiteten. Etter kommunedirektørens vurdering er det
ikke et tilsvarende behov i de tre skolekretsene i Nordby.

MDG

§ LNF parsellhage

Arealer kan disponeres til formål "Uteoppholdsareal" i
kommuneplanen med bestemmelser om at det skal reguleres
til formål "parsellhage". Parsellhage er formål som kun kan
brukes i reguleringsplaner. Dette er i tråd med Veiledning til
kart- og planforskriften.

MDG

BN4 (§22.3)

5. Kommunedirektør bes undersøke om arealet som i dag er
disponert til formålet offentlig og privat tjenesteyting på
Søråsjordet samt arealet til Dysterjordet andelslandbruk kan
disponeres til arealformålet parsellhage (evt. skolehage ved
Åsgård) for å ivareta intensjonen om å bevare jordene som dyrka
mark.
4. Kommunedirektør bes undersøke om næringsareal BN4 kan
arronderes på en mer hensiktsmessig måte i sør og vest så den ikke
omdisponerer matjord.
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Avgensingen av BN4 er i tråd med eiendomsgrensene.
Kommunedirektøren vurdering er arronderingen sees på som
del av en evt. reguleringsplan.

Kommuneplanens arealdel, arealinnspill
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirekørens vurderinger

17.09.2021
Parti
SV

Kartref
Idrettsanlegg
Næring

Forslag til endringer
1) Kommuneplanen rulleres i 2022 for å inkludere idrettsanlegg og
næringsarealer som tilrettelegger for vekst av bærekraftige
næringer

SV

Næring

2) Kommunedirektøren bør vurdere behov for og egnet lokalisering Behov for areal til nærings- og forretningsvirksomhet bør etter
av næringsareal i samarbeid med nabokommuner og NMBU.
kommunedirektørens vurdering bl.a. basere seg på samarbeid
og dialog med nabokommunene og NMBU.

V (HTP)

Idrett

2. Arealer til idrett er ikke satt av i planen: På bakgrunn av dette
skal slike arealer inn ved rullering av temaplan for idrett i 2022.

Kommunedirektørens vurdering er at det for idrettsanlegg
utarbeides en temaplan med tiltaksdel i 2022. Den skal vurdere
idrettens behov og ulike muligheter for lokalisering av anlegg.
Denne temaplanen skal igjen være et grunnlag for neste
rullering av kommuneplanen som tidligst kan starte opp i 2023.

SP

Til LNF

Golfbane ved Vestre Bråta i Kroer tilbakeføres til LNF (sees
plankartet).

MDG

Til LNF

1. Tømrernes Feriehjem (H810_2) tilbakeføres LNF.

Dette gjelder R-201 Reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser for golfbane på Vest-Bråte vedtatt i
2007. Endres formålet til LNF må denne planen oppheves og
legges fram som egen sak.
Kommunedirektøren forholder seg til gjeldende
kommuneplanen samt politiske vedtak.
Kommunedirektøren forholder seg til gjeldende kommuneplan
samt politiske vedtak.

Rødt (HNM) Til LNF

B11 (Vollskogen) omgjøres til LNF-område i kommuneplanens
arealdel og tas ut av boligprogrammet til Ås kommune 2020-2035

SV (HTP)

Administrasjonen bes, før utsending på høring, om å vurdere
kartfestingen av områder for spredt boligbygging da disse
oppfattes å gi uklar og upresis informasjon i forhold til hensikt og
bestemmelser.

LNF-b

22

Kommunedirektørens vurdering
Kommunedirektørens vurdering er at det for idrettsanlegg
utarbeides en temaplan med tiltaksdel i 2022. Den skal vurdere
idrettens behov og ulike muligheter for lokalisering av anlegg.
Temaplanen skal være et grunnlag for neste rullering av
kommuneplanen som tidligst kan starte opp i 2023.
For næringsareal er det behov for mer kunnskap om behovet
for arealer til nærings- og forretningsvirksomhet. Dette
grunnlaget bør utarbeides i 2022. Dette skal være et grunnlag
for neste rullering av kommuneplanen som tidligst kan starte
opp i 2023.

Det presiseres i bestemmelsene hvordan arealer for spredt
boligbebyggelse (LSB) er definert, dvs 1 km til kollektivtilbud i
Brønnerud skolekrets og 2 km fra skolen i Kroer skolekrets.

Kommuneplanens arealdel, arealinnspill
Forslag til endringer, F 25/8-21, med kommunedirekørens vurderinger

17.09.2021
Parti
SV (HTP)

Kartref
Friområde

Forslag til endringer
Det eksisterende grøntarealet mellom Parallellen, Fagerliveien og
Grusveien påtegnes som framtidig friområde.

Kommunedirektørens vurdering
Forslaget bør tas til følge.

SV (HTP)

Kulturminne

De tre stallene i Aschjemskogen legges ut for regulering til
bevaring.

Anlegget i Aschjemskogen er kulturminner fra krigen. De er
kartlagt, og er sammene med fem andre kulturminner fra
krigen sett på som kulturminner som er like viktige. Hvordan
de kan sikres vurderes som del av kulturminneplanen. "Sone
for båndlegging" kan tas i bruk i påvente av at det evt.
reguleres til bevaring. Områder kan båndlegges i fire år (Pbl §
11-8 d).
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17.09.2021
Parti
SV

§
Generelt

Frp

§3.2

Frp

§3.3

Kommuneplanens arealdel - bestemmelsene
Forslag til endringer, F 25/8-21 med kommunedirektørens vurderinger
Forslag til endringer
4) Kommunedirektøren bes gjennomgå forslag til
endringer i bestemmelsene før saken legges ut på
høring for å påse at disse er juridisk gyldige.
1. Bestemmelsene §3.2. Endres til: Ved utarbeidelse av
nye reguleringsplaner skal minst 10 % av nye boenheter
være universelt utformet ved at alle hovedfunksjonene
er på inngangsplanet.

Kommunedirektørens vurdering
Gjennomgangen er gjort i dette dokumentet.

Kommunedirektørens forslag er 50% . Kommunedirkektøren mener at det
er viktig å sørge for at nok boliger blir bygget som tilgjengelige
boenheter/universelt utformet. Dette vil føre til likere muligheter for alle
personer, uavhengig av funksjonsnivå og alder. Dette er en utfording med
eneboliger, tomannsboliger og konsentret småhusbebyggelse. Det er bedre
samfunnsøkonomi i å bygge boligene slik, heller enn å forsøke å tilrettelegge
de samme boenhetene for dette senere hvor forutsetingene for dette ikke
er tilstede.

2. Bestemmelsene §3.3. Endres til: Gang- og sykkelveier Denne tiltaksplanen sier ikke noe om stigning og universell utforming.
skal utarbeides etter Ås kommunes Tiltaksplan for
Bestemmelsen bør derfor opprettholdes.
sykkel og gange.
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17.09.2021
Frp

§4.1

Kommuneplanens arealdel - bestemmelsene
Forslag til endringer, F 25/8-21 med kommunedirektørens vurderinger
3. Bestemmelsene §4.1. Utgår

Denne paragrafen utfyller plankravet som ligger i pbl. § 12-1 annet ledd.
Ifølge pbl. § 12-1 annet ledd plikter kommunestyret å sørge for at det
utarbeides planer for de områdene i kommunen hvor dette føler av loven
eller kommuneplanens arealdel. Kommunestyret har videre, etter samme §,
et ansvar for at det også blir en forsvarlig planavklaring for de arealene og
tiltakene som går utover plankravet til loven. Denne bestemmelsen svarer
ut dette ansvaret. Det følger av § 12-1 tredje ledd et lovfestet plankrav for
større bygge- og anleggstiltak, og andre tiltak som kan få vesentlig virkinger
for miljø og samfunn. Det er ingen klar definisjon på hva større bygge- og
anleggstiltak er, og det skal bero på en konkret vurdering i hver tilfelle. Ved
å ha denne § i kommuneplanen får vi kontroll over utvikling i kommunen
vår. Det vil selfølgelig være tilfeller hvor den vil kunne oppfattes som
urimelig, og dispensasjon kan selvsagt bli nødvendig i noen få tilfeller. Det
er viktig å presisere at selv om dette er en selvstendig avslagshjemmel i
byggesaker, er den ikke ment i plansammenheng som et verktøy for å avslå
byggesøknader, den er ment som et hjelpemiddel for kommunen for å
kunne styre utviklingen og arealbruken i riktig retning. Kommunedirektøren
mener det er viktig å ha et slikt plankrav, det skaper forutsigbarhet for både
kommunen, innbyggere og utbyggere.
Kommunedirektøren ser imidlertid at bestemmelsen slik den står kan få
uheldige konsekvenser for tiltak i LNF områder. Kommunedirektøren
foreslår derfor at bestemmelsen endres til:
§ 4.1 Krav om reguleringsplan
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal det utarbeides
reguleringsplan før det kan gjennomføres tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1.
Dette gjelder også for lagring av større mengder snø.»

Frp

§4.2

4. Bestemmelsene §4.2 a) Tomtestørrelse: minimum
600 m2 pr. Enebolig og minimum 900 m2
tomannsbolig.

§ 4.2 mister mye av betydningen hvis § 4.1 skal utgå. §§ 4.1 og 4.2 gjelder
kun for områder som ikke er regulert, eller hvis det er ønsker om å bruke
områder til andre formål enn gjeldende reguleringsplan (omregulering).

Frp

§5.6

7. Bestemmelsene §5.6 Ordet «klausul» erstattes med
«bestemmelser».

"Klausul" er et juridisk begrep. Det passer som ord i denne sammenhengen,
fordi en klausul er benevnelsen på bestemmelser i en kontrakt.
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Frp
Frp

§5.6, c
§5.6 d

5. Bestemmelsene §5.6 Pkt c utgår.
6. Bestemmelsene §5.6 Pkt d utgår.

Anbefales opprettholdt, men kan endres til ett punkt: Fossilfrie, alternativt
utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Det er i tråd med mål i Handlingsplan
for klima og energi.

Frp

§6.1

8. Bestemmelsene §6.1 Opparbeides erstattes med
sikres

Sikret, altså sikret opparbeidet for at det skal ha riktig betydning, betyr at
utbygger skal betale kontantbidrag. Kommunen har ikke anledning til å
kreve at utbygger skal betale for sosial infrastruktur, jf. SAK10 § 18.1. Hvis
begrepet "sikret" brukes her, vil det bety at kommunen selv må sette av
penger øremerket til det antall skoleplasser som utbyggingene krever før
det kan gis rammetillatelse. Dermed er også kommunen bundet av å bygge
ut skolene innen de nye prosjektene tas i bruk. Nå er imidlertid
skolekapasiteten i Ås sentrum og Solberg hvor det meste av utbygging skal
foregå god, og denne bestemmelsen har begrenset betydning.

Frp

§6.2

9. Bestemmelsene §6.2 Utgår

Denne bestemmelsen er ment å sikre god kollektivdekning i tråd med
arealstrategiene. Det vil være nødvendig å avklare med Ruter om og hvor
disse kollektivpunktene skal være.
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10. Bestemmelsene §7.1 Omarbeides slik at VA-normen Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for forslag til
ikke skal gjelde private anlegg
ny/endring av bestemmelse.
Forslag til ny bestemmelse §7.1:
(pbl. §§ 11-9 nr. 3, 5 og nr. 8, 18-1 annet ledd og 30-6)
Bygninger, konstruksjoner, anlegg og vesentlig terrenginngrep kan ikke
plasseres eller gjennomføres nærmere enn 4 meter til kommunal vann- og
avløpsledninger.
Ny og eksisterende fritidsbebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og
avløpsnett etter reglene i plan- og bygningsloven § 27-1 annet ledd og § 272 annet ledd. Tilknytningsplikten gjelder for fritidsbebyggelse med innlagt
vann.
Forslag til reguleringsplan skal inneholde rammeplan for vann og avløp.
Rammeplanen skal vise prinsippløsning for vann, avløp og overvann i
området samt sammenheng med eksisterende system.
Forslag til ny bestemmelse § 7.6:
Fremkommelighet for renovasjonskjøretøy (stor lastebil) og
utrykningskjøretøy skal sikres i reguleringsplan og byggesøknad.
I områder avsatt til utbyggingsformål tillates det kun én avkjørsel per
grunneiendom, men mindre noe annet fremgår av reguleringsplan.

V

§7.2

Paragraf 7.2: Nytt avsnitt: "Overvann, bekker og flom." Uklart hva som menes med dette forslaget.

MDG
(HNM)

§7.2

§7.2 - Under §7.2 legges det til: «Håndtering av
overvann skal skje i henhold til kommunens Norm for
overvannshåndtering.»

Bestemmelsen i seg selv gir grunnlag for at overvann blir riktig og godt nok
håndtert. Normen er lite egnet som et dokument som gjøres bindende
gjennom kommuneplanen, men er et supplement og hjelpemiddel. Det
foreslås imidlertid å endre foreslått tekst i første seting i § fra "Overvann
skal håndteres lokalt og åpent" til "Overvann skal håndteres på egen
eiendom og fortinsvis åpent". Dette fordi "lokalt" ikke er god nok
avgrensing.
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Frp

§7.3

11. Bestemmelsene §7.3 Utgår.

Denne bestemmelsen er nødvendig i den utstrekning kommunen som
planmyndighet ønsker å fastsette utforming av avfallsløsninger. Follo Ren
har ikke selv myndighet til å selv fastsette utstrekning eller utforming av
avfallsløsninger, men vurderer foreslåtte avfallsløsninger i en reguleringssak
og gir uttalelse som vil være svært tungtveiende for kommunen. Utover
tekniske hensyn, bør kommunen også vurdere estetikk eller sjenanse ved
foreslått utforming av avfallsløsninger. Dette inngår ikke nødvendigvis i
Follo Ren sine vurderinger. På denne bakgrunnen bør kommunen ha med
denne bestemmelsen, slik at det kan implementeres i det videre arbeidet
med reguleringsplaner og byggesaker.

Frp

§7.6

12. Bestemmelsene §7.6 Tredje ledd er uklart og
omarbeides

Frp

§7.7

13. Bestemmelsene §7.7 Fiber og TV-løsninger
opparbeides operatøruavhengig.

Forslag til ny formulering: "I områder avsatt til utbygginsformål tillates det
kun én avkjørsel per grunneiendom, men mindre noe annet fremgår av
reguleringsplan."
Det finnes ingen hjemmel for å ta inn dette i kommuneplanen. Dette er ikke
teknisk infrastruktur som er omfattet av pbl § 11-9 nr. 3.

Frp

§8.1

14. Bestemmelsene §8.1 Omarbeides til å inneholde
både min og maks krav, og legges frem på nytt.

Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for å opprettholde
det opprinnelige forslaget.

MDG
(HNM)

§8.1

§8.1 - Under §8.1 (parkering) legges det til et krav om
minst 4 sykkelparkeringer per kollektivholderplass

Dette vil være krevende da noen holdeplasser kun er et skilt langs en vei
uten en lomme. Dette bør utredes nærmere før man vurderer et slikt krav.

MDG

§8.1

d) I tabellen side 8 strykes ordet «mikrohus»

MDG

§8.1

Sp

§8.1

3. Kommunedirektør bes vurdere om §8.1:
sykkelparkering for hotell/overnatting økes fra 1 per
100m2 til 1,5, i tråd med foreslått norm i SVVs rapport
408 om sykkelparkering.
Parkering: Forslag: Gå bort fra gjeldende tabell med
maks antall parkeringsplasser til ulike
bebyggelesestyper.

Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for ny/endret
bestemmelser. Hvis nytt forslag blir vedtatt, strykes mikrohus i andre
bestemmelser enn §§18.3 og 24.2.
På grunnlag av rapporten fra SSV kan sykkelparkering for hotell/overnatting
økes til 1,5.

Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for å opprettholde
det opprinnelige forslaget.
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H
(HNM)

§8.1

§8-1 parkering
Sone 1:
Blokkbebyggelse pr. Boenhet, 3-roms og mer: endres
fra maks 0,8 til maks 1.
Småhusbebyggelse: Endres fra maks 1,1 til maks 1
Siste setning endres fra: Minimum 50 % av
sykkelparkeringen skal være under tak, og all
sykkelparkering skal være tyverisikker.
Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal
være under tak. Alle sykkelparkeringsplasser skal ha
mulighet for tyverisikring.

Bestemmelsen kan endres.

Frp

§8.2

15. Bestemmelsene § 8.2 fremkommelighet. Nytt
punkt: Bevare eksisterende stier så langt det lar seg
gjøre.

Foreslår å innarbeide dette inn i første ledd slik: "I alle reguleringsplaner og
byggesøknader skal det legges vekt på fremkommelighet for gående og
syklende. Korte og trafikksikre gangforbindelser til blant annet skole,
barnehage, lokale tjenestetilbud og kollektivholdeplasser skal ivaretas eller
opparbeides. Eksisterende stier skal bevares så langt det lar seg gjøre, og
det skal spesielt legges vekt på stier som bruke som skolevei. Det skal sikres
god atkomst til turområder."

Frp

§9.2

16. Bestemmelsene §9.2 Følgende tilføyes. Enkelte
veier er fylkesveier, men er ikke gjennomfartsveier.
Slike veier (f.eks Kjærnesveien) behandles som
kommunale veier.

Dette krever at vi definerer hvilke veier dette skal gjelde i kommuneplanens
arealdel. Kommunedirektøren har ikke grunnlag for å vurdere dette på
nåværende tidspunkt. Dette bør eventuelt ses på til neste rullering. Se også
svar i dokument 21/01926-12.
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Frp

§9.2

17. Bestemmelsene §9.2 Følgende tilføyes. Der det
finnes en eksisterende bygningsrekke som ligger
nærmere fylkesveien enn det generelle avstandskravet,
skal det tas utgangspunkt i den eksisterende
bygningsrekkens avstand fra veien.

Dette krever at det settes ny byggegrense i de tilfellene det gjelder. Dette
er en bestemmelse som blir som en alternativ bestemmelse om
dispensasjon, altså at det fraviker de eksisterende byggegrensene på
forhånd. Dispensasjoner blir vurdert i hvert enklet tilfelle, og må oppfylle
kriteriene i pbl. § 19-2. Byggegrenser er definert av vegloven eller
kommune- og reguleringsplaner. Byggegrenser som er vedtatt av planer kan
ikke endres på generelt grunnlag annet enn gjennom en endring,
opphevelse eller ny plan. Vegloven sine byggegrenser gjelder så langt noe
annet ikke er bestemt av planer. På denne bakgrunnen kan ikke forslag til
endring tas inn i bestemmelsen. Se veileding til kommuneplanens arealdel
punkt 4.4.7.

Frp

§10.1

Frp
Frp

§10.1, b
§10.1, c

20. Bestemmelsene §10.1 Nytt punkt: Det utarbeides
egne retningslinjer for idrettsanlegg.
18. Bestemmelsene §10.1 Pkt B utgår.
19. Bestemmelsene §10.1 Pkt C utgår.

Det vurderes til at forslag til bestemmelser og retningslinjene til §10 "Skilt
og reklame" dekker dette behovet.
Politisk vurdering. Men punkt b) og c) er retningslinjer, ikke en
bestemmelse. De brukes som en veileding ved saksbehandlingen, og
kommunens utøvelse av skjønn

Frp

§11.1

Frp

§11.3

MDG
(HTP)

§11.5

21. Bestemmelsene §11.1 Bestemmelsen konkretiseres. Kommunedirektøren er av den oppfatning at disse kravene er konkrete.
Bestemmelsen henviser til tabeller i T-1442 med helt konkrete
grenseverdier. Disse tabellene kan evt. tas inn i planbeskrivelsen. Det
vurdere imidlertid som tilstrekkelig at det vises til dokumentet i
bestemmelsen.
22. Bestemmelsene §11.3
Denne bestemmelsen bygger på innspill fra Elvia. Det er viktig at den er
a. Primært: punktet utgår
med, fordi det ikke er sikret godt nok gjennom annet lovverk. Men § kan
b. Subsidiært: Paragrafen endrer navn til høyspent.
endres til "Høyspent".
§11.5 - Under planbestemmelser §11.5 endres
Kommunen har ikke hjemmel til å ha det som en bestemmelse. Det er
retningslinjen om vurdering av fossilfrie anleggsplasser, imidlertid en en lovendring om dette på høring.
til en bestemmelse om at : “Nye byggeprosjekter skal
ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser.”
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MDG
(HTP)

§11.5

§11.5 - Nytt underpunkt: "Ved regulering av areal over Kan tas med som et nytt kulepunkt.
5 daa: Klimaeffekt av arealendring på byggegrunn,
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvakingbasert på klimaregnskap for arealendring."
arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-iarealplanlegging/klima/utslipp-fra-arealbruksendringer/

MDG
(HTP)

§13

§13 - Under planbestemmelser §13 (massehåndtering) Det er regulert av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede arter.
legges det til en bestemmelse som understreker at
masser forurenset med fremmedarter skal håndteres
på egnet måte for å unngå spredning av vekstene.

SV

§14

Etter saken om Maxbo kan det se ut som vi kanskje kan
tydeliggjøre ytterligere hva som inngår i felles uteareal i
bestemmelsene til revidert kommuneplan.
Nordre Follo har omfattende bestemmelser, se i § 10.
Det kan kanskje bli for detaljert, men det er mye å ta
med seg her. På Langhus må de ha minste felles
uteareal som tilsvarer 50 % av totalt BRA. Det er viktig
med krav om hva som kan regnes med, og at arealene
er store nok, har lys nok.
Det er vanskelig å formulere noe til bestemmelsene
som tteffer 100%. Er det mulig å be om en formulering
som fyller ut kommunedirektørens forslag på dette
punktet, som vi kan fremme i kommunestyret?

Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for ny/endret
bestemmelser:
Forslag til endring av § 14.3 Minimumskrav til størrelse på uteoppholdsareal
Reguleringsplan kan fastsette at inntil 20 % av det samlede MUA for
eiendommen eller feltet kan dekkes på takterrasser.

MDG
(HTP)

§14.1

§14.1 - Retningslinjenes pkt. A, som lyder: «Uteområde Forslaget kan tas til følge.
utformes med varige helse- og miljøvennlige
materialer», flyttes ut av retningslinjene og inn under
de juridisk bindende bestemmelsene under §14.1

MDG

§14.3

e) I tabellen side 15 strykes ordet «mikrohus»

Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for ny/endret
bestemmelser. Hvis nytt forslag blir vedtatt, strykes mikrohus i andre
bestemmelser enn §§18.3 og 24.2.
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(HTP)

§16.4

Frp

§16.4

Frp

§17.2
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§16.4 - Under §16.4 (Store trær) legges det til et krav
om at store trær aktivt skal skjermes mot skader fra
maskiner o.l., når anleggsarbeidet kan utgjøre fare for
slik skade. Det skal redegjøres for tresikring i
miljøoppfølgingsplan
23. Bestemmelsene §16.4
a. Primært: utgår
b. Subsidiært: Subsidiær erstattes 90 cm med 160 cm.

Dette følger av bestemmelsen om at skal avsettes plass til treets krone og
rotsystem.

Når det står «skal» så betyr det at det ikke kan hogges trær med de angitte
målene for å plassere nye tiltak. Dette freder ikke alle store trær som sådan,
men hindrer at de blir hogd for å få plassert nye tiltak etter pbl § 1-6. Denne
bestemmelsen er et forsøk på å hindre at all vegetasjon på eiendommer blir
hogd ved nye tiltak. Bygningsmyndighetene opplever ofte at så å si all
vegetasjon på eiendommene forsvinner når det skal gjennomføres nye
tiltak.
Dette er en praksis det er ønske om å få mer styring på fordi vegetasjon og
spesielt trær av en viss størrelse er viktig for biologisk mangfold og klima.
Artdatabanken definerer store trær som trær med stammediameter i
brystningshøyde på over 30 cm. 100 cm i omkrets gir en diameter på 31,8
cm.

Det foreslås derfor på denne bakgrunnen følgende endring i forslag til
bestemmelse §16.4, første ledd:
• Nye tiltak etter pbl §1-6 plasseres slik at store trær bevares. Med store
trær menes trær med stammeomkrets på 100 cm målt en meter over
terreng.
24. Bestemmelsene §17.2 Retningslinjenes pkt 1 utgår. Denne retningslinjen er viktig i påvente av ny kuturminnevernplan. Etter at
ny kulturminnevernplan er vedtatt, vil man kunne nyansere dette og komme
med konkrete bestemmelser. Dette er en retningslinje, og er dermed ikke et
absolutt krav. Kommunen kan mene at et bygg som er over 100 år gammelt
ikke har kulturhistorisk verdi. Denne bestemmelsen gir kommunen rom for
skjønn til å vurdere. Å sette 100 år som en grense er fordi dette er gamle
bygninger som må vurderes ordentlig.
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§17.2

V

§18.3

MDG

§18.3

MDG

§18.3

MDG

§18.3

MDG

§18.3

Frp

§19.2

Frp

§19.2
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25. Bestemmelsene §17.2 Retningslinjenes pkt 4 endres 1950 er egnet som et grensepunkt fordi bygg fra etter 1900 kan ha stor
til «oppført før 1900».
kulturhistorisk verdi. Det er flere utpregede stilarter i tiden før krigene, men
også fra mellomkrigstiden. Viktig å ha med i påvente av ny
kulturminnevernplan. Dette er en retningslinje. Det gir kommunen rom for
skjønn.
Generelle bestemmelser §18.3: Tillegg i 18.3: For
Å sette opp flere mikrohus på en tomt stiller samme krav til bl.a. avstand
definerte områder tillates flere mikrohus per eiendom. mellom boenheter. Ved å tillate flere mikrohus på tomten kan det bli en
Men grensen for maksimalt bebygd areal skal ikke
alternativ form for hyblifisering. Se forøvrig vedlegg med utdypende
overskrides, slik den aktuelle reguleringsplanen
kommentar og begrunnelse for ny/endret bestemmelser.
generelt tillater.
1. Bestemmelser rundt mikrohus bør bearbeides, og
Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for ny/endret
formålet med bestemmelsene bør redegjøres for i
bestemmelser.
formannskapsmøtet i september.
f) §18.3 endres til «Mikrohus kan tillates oppført på
tomter avsatt til boligformål - frittliggende
småhusbebyggelse. Det tillates oppført ett mikrohus
per tomt.»
e) Tillegg under §18.3: Med mikrohus menes flyttbare,
funksjonelle, komplette og mindre boenheter under 20
m2 på hjul, med oppholdsrom, soveplass, kjøkken og
bad.
2. Følgende definisjon av mikrohus vurderes av
kommunedirektør: Med mikrohus menes flyttbare,
funksjonelle, komplette og mindre boenheter under 20
m2 på hjul, med oppholdsrom, soveplass, kjøkken og
bad.
26. Bestemmelsene §19.2 Bestemmelsene for høyder Ved å la det stå som den står, gjelder utregningsmetode for pulttak og flate
ved bygging med flate tak eller pulttak klargjøres.
tak slik som det fremgår av "Grad av utnytting" (veileder). Kommunen
trenger kun å omtale flate tak og pulttak hvis det skal være egne høydekrav
for dette. Vurderingen er at det ikke er behov for andre utregningsmetoder
for pulttak og flatt tak i Ås.
27. Bestemmelsene § 19.2- Utnyttelsesgrad og høyder 9 meter og 6 meter er tilstrekkelig høyder for å bygge småhusbebyggelse.
a. Endres fra 9 til 9,5 meter mønehøyde på inntil 25% Plan- og bygningsloven har satt en grense på 9 meter i pbl. § 29-4 for tiltak
BYA b. Endres fra 6 til 6,5 meter mønehøyde på inntil
som kan oppføres uten plan.
30% BYA
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§19.3

Frp

§19.3

MDG

§19.3, c

MDG
(HTP)

§19.3, h

V

§19.3

MDG
MDG

§19.3
§19.3

Frp

§21.1
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28. Bestemmelsene §19.3 Garasje, carport, uthus og
parkering Pkt. C: Samlet maksimal tillatt størrelse er 50
m 2BYA per hovedboenhet og 25 m2 BYA per
sekundærleilighet/mikrohus. Endres til: Maksimal tillatt
størrelse på garasje og carport er 50 m 2BYA per
hovedboenhet og 25 m2 BYA per
sekundærleilighet/mikrohus.
29. Bestemmelsene §19.3 Nytt punkt H: Maksimal tillatt
størrelse på bod er 15m2 per hovedboenhet utover
garasje/carport.
Følgende forenklinger i bestemmelsene knyttet til
mikrohus innarbeides i bestemmelsene:
a) §19.3 c - ordet «mikrohus» strykes
§19.3 - Planbestemmelsenes §19.3 pkt. h) strykes: «Det
skal opparbeides to parkeringsplasser for bil for hver
boenhet, og én parkeringsplass for hver
sekundærleilighet eller mikrohus, enten som åpne
plasser eller i garasje eller carport. Hver parkeringsplass
skal være på minst 18 m2. Parkeringsplassene skal
opparbeides på egen eiendom.»

Forslag til endret bestemmelse: Garasjer og carporter kan ikke samlet
utgjøre mer enn 50 m2 per boenhet og 25 m2 per sekundærleilighet. Det
tillates inntil 15 m2 bod/uthus per hovedboenhet.

Nytt punkt h) under §19.3: For midlertidige
garasjer/carport o.l. som står oppført mer enn 6 mnd pr
år skal ansees som permanente, og behandles etter
samme reglement.
b) §19.3 h - ordene «eller mikrohus» strykes
c) §19.3 i - setningen strykes

Dette føler av plan- og bygningsloven. Det er derfor ikke behov for å ta
dette med i kommuneplanens bestemmelser.

31. Bestemmelsene §21.1 Forretningslokaler kan være
inntil 1250 m2. Lagerlokaler, spiserom/kantine er ikke
inkludert og kommer i tillegg.

Opprinnelig førslag anbefales opprettholdt for å begrense størrelsen på
forretningslokalene.

Se over.

Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for ny/endret
bestemmelser. Hvis nytt forslag blir vedtatt, strykes mikrohus i andre
bestemmelser enn §§18.3 og 24.2.
Dette vil med stor sannsynlighet ikke fungere for frittliggende
småhusbebyggelse utenfor sentrumsområdene. Dette kan medføre mer
gateparkering fordi mye av dagens persontransport skjer med bil. Forslag til
bestemmelse bør derfor opprettholdes.

Se vedlegg med utdypende kommentar og begrunnelse for ny/endret
bestemmelser. Hvis nytt forslag blir vedtatt, strykes mikrohus i andre
bestemmelser enn §§18.3 og 24.2.
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Frp

§21.2

32. Bestemmelsene § 21.2
a. Primært: Med plasskrevende
varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer,
planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler.
Det åpnes også for andre forretninger innenfor
faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA
forutsatt at det er gjennomført handelsanalyse som
viser at det ikke gir negativ virkning for eksisterende
sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og og klima- og
miljøkonsekvenser.
b. Subsidiært: Pkt 4 utvides til også å omfatte møbler og
hvite/brunevarer

Dette uthuler definisjonen av plasskrevende varehandel. Det skal også
basere seg på en handelsanalyse. Det anbefales å være restriktiv med
definisjon av begrepet "plasskrevende varehandel" og heller tillate andre
type varegrupper i spesifikke området, slik det er foreslått i bestemmelsene
til felt BF1.

Frp

§22.1

Frp

§22.4

33. Bestemmelsene §22.1 Alt etter ABC-prinsippet
utgår.
34. Bestemmelsene §22.4 BN3 Tekst utgår.

Politisk vurdering. ABC-prinsippet inngår imidlertid i forslag til
arealstrategier for Ås kommune i kommuneplanens samfunnsdel.
Hvis teksten utgår, har kommunen mindre kontroll på hva som blir oppført
her. Arealet er sentrumsnært, og derfor bør det være visse restriksjoner,
blant annet for å minimere tungtransport gjennom sentrum.

Sp

§24.1

24.1, s. 23, Fjerne setningen: «Ny kårbolig skal
plasseres i tilknytning til eksisterende
gårdsbebyggelse.»

Det vurderes til å være riktig å plassere kårbolig i tilknytning til eksisterende
gårdstun for å minske innvirkningen på kulturlandskapet. Annen plassering
kan også få større konsekvenser i form av at mer dyrket eller dyrkbart areal
blir beslaglagt. Nye avkjørsler kan også være problematisk.

Frp

§24.1

35. Bestemmelsene §24.1 Punktet strykes

Frp

§24.2

Frp
Frp

§24.2
§24.2

Vurderingen er at Ås kommune har behov for bestemmelser for arealer for
nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag.
30. Bestemmelsene §24.2. Det tillates 20 nye boenheter Tallene er basert på erfaringer fra tidligere planperioder. For stor utbygging
i Kroer, 30 nye boenheter i Brønnerud og 20 nye
vil utfordre 90/10-fordelingen av nye boliger innefor og utenfor prioriterte
boenheter i Nordby.
utbyggingsområder.
36. Bestemmelsene §24.2 Punkt E utgår
Ivaretar viktige hensyn. Bør tas med.
37. Bestemmelsene §24.2 Punkt F utgår
Forslaget kan tas til følge.
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Ny §
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Det innarbeides egne bestemmelser som ivaretar
hensynet til lysforurensning.

Dekkes av pbl §30-3 og underbygger §10 i forslag til bestemmelser.
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