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Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 

 
Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.: 22/01087-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse            

Administrasjonsutvalget  

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034.  

 
Ås, 29.04.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

samfunnsutvikling 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Eldrerådet 

Ungdomsrådet 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
01 Kommuneplan 2022-2034_Samfunnsdelen_andregangsbehandling 02052022 

02 Høringsuttalelser_Vurderinger og anbefalinger:  Kommuneplanens 
samfunnsdel 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Høringsuttalelsene til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel fra: 
 Regionale myndigheter 

 Kommuner 
 Organisasjoner 
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 NMBU  
 Politiske partier, råd 

 Private 
https://www.as.kommune.no/kommuneplan.547342.no.html 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Høringsinstansene 

 
 

Saksutredning: 

 
Fakta i saken: 

Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for en 
bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv på minst 

12 år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Arealstrategiene i samfunnsdelen (s.23-25) legger føringer for arealdelen.  
 

Forslag til kommuneplan for perioden 2022-2034 skal erstatte kommuneplanen 
for Ås kommune 2015-2027. I denne saken er det forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel som behandles.  
 
Høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i 

kommunestyret 20.10.2021 og vedtatt sendt på høring i tidsrommet 25.10.2021 
til 14.01.2022 (saknr. 61/21 og 62/21). Høringsforslaget ble sendt ut de ulike 

høringsinstanser og gjort kjent på kommunens nettside og i annonser. I tillegg 
ble det gjennomført følgende medvirkningstiltak i høringsperioden; 
 Åpent plankontor på innbyggertorget hver tirsdag og torsdag samt på Nordby 

bibliotek på tirsdag ettermiddag.  
 «Filmsnutt» om kommuneplanprosessen på kommunens FB-side. 

 Informasjonsvegg/utstilling på Ås bibliotek og Norby bibliotek om 
kommuneplanen. 

 Folkemøter på Ås kulturhus og Solberg skole. 

 Dialogmøte med elevrådene. 
 

I forbindelse med høringen av kommuneplanen kom det inn 130 uttalelser. 
Endringer av kommuneplanens samfunnsdel baseres på kommunedirektørens 
vurdering og anbefaling av disse høringsuttalelsene. 

 
Målene i kommuneplanen vil framkomme i handlingsprogram og økonomiplan 

(2023-2026) og det skal rapporteres på dem i tertialrapporter og årsmeldinger.    
 
 

Vurdering: 
Det kom inn 130 uttalelser fra regionale myndigheter, kommuner, private 

aktører, organisasjoner, politiske partier og råd, samt NMBU. Det er gitt 
uttalelser til store deler av samfunnsdelen som kommunedirektøren har 
oppsummert og vurdert. Det har gitt grunnlag for følgende endringer:  

 
 Det er lagt inn et nytt kapittel etter kapittel 2.1 som har fått tittelen 

«Universitetsbyen Ås», med mål og strategier om samarbeid mellom 
universitetet og kommunen. Universitetsbyen Ås handler imidlertid om mer 

enn samarbeid med universitetet, men kommunedirektøren anbefaler å starte 

https://www.as.kommune.no/kommuneplan.547342.no.html
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med dette samarbeidet og utvikle innholdet i begrepet Universitetsbyen Ås 
etter hvert. Kommunedirektøren har spilt inn tilsvarende strategier til 

universitetets virksomhetsstrategi som kommunen er invitert til å uttale seg 
om.  

 Strategiene i kapittel 3 «Oppvekst og mestring» er korrigert noe for å gjøre 

dem tydeligere og enklere å rapportere på.  
 Kulturmiljøet er mer vektlagt i kapittel 5 «Kultur og frivillighet»  med egen 

strategi.  
 I kapittel 6 «Arealforvaltning» har temaene dyrka og dyrkbar jord, 

naturmangfold, friluftsliv samt kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

fått en mer omfattende beskrivelse. Nye temaer som er tatt inn i dette 
kapittelet er urbant landbruk, arealnøytralitet, vannforvaltning og forvaltning 

av Oslofjorden. For vannforvaltning inkl. Oslofjorden er det lagt inn en ny 
strategi under punkt 18.2.   

 I kapittel 8 «Teknisk infrastruktur» er effektiv avløps- og infrastruktur lagt inn 
i målet.  

 

I tillegg er det gjort noen språklige korrigeringer av tekst for å få bedre 
formuleringer og et bedre grunnlag å rapportere på. Endringene er markert med 

rød skrift i kommuneplanens samfunnsdel. De endringene som er nummerert er i 
tråd med nummerering i vedlegget «Høringsuttalelser til kommuneplanens 
samfunnsdel: Kommunedirektørens oppsummering, vurdering og anbefaling». 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Kommuneplanens samfunnsdel vil i seg selv ikke få økonomiske konsekvenser. 
Men oppfølgingen av samfunnsdelen er grunnlaget for økonomiske prioriteringer i 
kommende handlingsprogram og økonomiplan, og vil være førende for den 

bærekraftige utviklingen i tråd med bærekraftsmålene 8, 9, 10 og 12 som dekker 
den økonomiske dimensjonen.   

 
Miljømessige konsekvenser: 
Kommuneplanens samfunnsdel vil i seg selv ikke få miljømessige konsekvenser, 

men oppfølgingen av samfunnsdelen vil være førende for den bærekraftige 
utviklingen i tråd med bærekraftsmålene som dekker den miljømessige 

dimensjonen (6, 13, 15, 14) og den sosiale dimensjonen (1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 
16).    
  

Alternativer: 
Kommuneplanens samfunnsdel vedtas med følgende endringer: 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rullering av kommuneplanen er en viktig og omfattende planprosess. Det er 

krevende å rullere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel samtidig. I tillegg 
har det vært krevende å få gjennomført tilfredsstillende medvirkningsprosesser i 

korona-tiden. Kommunedirektøren satte seg følgende mål ved rulleringen av 
kommuneplanen og det var å få en kommuneplan: 
 

 som gir mål og strategier for hva slags samfunnsutvikling og tjenesteutvikling 
kommunestyret ønsker for kommunen.  

 som viser en sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen, der 
arealdelen bygger på arealstrategiene. 

 som henger sammen med handlingsprogram og økonomiplan. 
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 som er godt forankret politisk og administrativt, samt hos innbyggere, 
organisasjoner, NMBU og næringsliv. 

 
Kommunedirektøren mener at forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 
tilfredsstiller disse resultatmålene og anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel 

for Ås kommune 2022-2034 vedtas.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


